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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Sak 1/18 Undersøkelse av investeringsprosjekt Kirkebygda
       sentralrenseanlegg 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00357-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Alternativ 1 
1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for en

undersøkelse av investeringsprosjekt Kirkebygda sentralrenseanlegg.
2. Undersøkelsen bestilles utført av Follo Distriktsrevisjon IKS.

Alternativ 2 
I. Kontrollutvalget godkjenner sekretariatets forslag til mål og problemstillinger

for undersøkelsen.
II. Under forutsetning om tilleggsbevilgning fra kommunestyret til kjøp av

revisjonstjenester fra eksterne, bes sekretariatet invitere minst tre selskap til å
gi et tilbud om gjennomføring av undersøkelsen på grunnlag av
kontrollutvalgets vedtatte mål og problemstillinger.

III. Tilbudene skal vektes etter følgende fordeling:
a. Pris/totalkostnad 60 %
b. Kvalitet 40 %

IV. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret innvilger en budsjettramme på kr. 250 000 til ekstern

undersøkelse av investeringsprosjektet Kirkebygda sentralrenseanlegg

Vedlegg: 
Saksframlegg Sak 96 17 Økte kostnader Sentralrenseanlegget, Notat 
Sammenligning av byggeregnskap og kommuneregnskap for Kirkebygda 
sentralrenseanlegg med transportanlegg, FDR Jnr 245-2017 Kirkebygda 
renseanlegg 

SAKSUTREDNING: 

Enebakk kommunestyre vedtok 4.12.17 i sak PS 96/17 Økte kostnader 
Sentralrenseanlegget følgende: 

VEDTAK: 
1. Kostnadsrammen for prosjekt 411207 Sentralrenseanlegg på 140 mill, kroner økes med inntil 17,5

mill. kroner
2. Bevilgningen finansieres med økt låneopptak
3. Saken sendes til behandling i Kontrollutvalget

Kontrollutvalget vedtok i møte 6.12.17 under Eventuelt følgende: 
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Eventuelt  
Økte kostnader Sentralrenseanlegget  
Thorbjørn Nerland orienterte om kommunestyrets vedtak i sak 96/17 – «Økte kostnader 
Sentralrenseanlegget» i møte 4.12.2017. Et enstemmig kommunestyre vedtok blant annet å sende 
saken til behandling i kontrollutvalget.  
Kopi av kommunens saksframlegg ble delt ut i møtet.  
 
Kontrollutvalgets vedtak 06.12.2017  
Sekretariatet bes om å legge fram en sak for kontrollutvalget, og beramme et ekstraordinært møte 
første halvdel av januar 2018 for behandling av saken. 

 
Fakta i saken: 
Enebakk kommunestyre vedtok 25.3.2010 i sak 25/10 plassering av nytt 
sentralrenseanlegg med overføringsledning, samt at reguleringsarbeid og 
detaljprosjektering skulle igangsettes. I sak 24/12 (26. mars 2012) ble det vedtatt en 
kostnadsramme på 116 millioner kroner. Ved behov utover bevilget ramme eller 
forsinkelser ble det bedt om at administrasjonen skulle fremme ny sak. I sak 84/14 
(3.november 2014) ble bevilgningen økt til 140 millioner. 
 
Det viser seg at kostnadene nå er ca. 11 % høyere enn korrigert budsjettramme.  
Det er til nå ført ca. 155 mill. kroner i utgifter på prosjektet i kommuneregnskapet. 
I rådmannens innstilling til vedtak i sak 84/14 ble det foreslått et tillegg på 5 % til dekning 
av usikkerheter i prosjektet. Dette ble ikke vedtatt.  
Videre kan det anføres at prisindeksen for boliger også har økt med 11 % fra mars 2014 
til august 2017, men de fleste kostnadene i prosjektet har kommet før 2017. 
Kostnadsrammen er ikke prisjustert i perioden. 
 
Prosjektet har vært svært omfattende. Det omfatter byggingen av selve renseanlegget, 
ombygging av det gamle renseanlegget i Ytre og 10 andre delentrepriser i form av 
overføringsledninger og pumpestasjoner. Enebakk kommune har vært byggherre for 8 av 
disse. 3 har vært samarbeidsprosjekt med Kirkebygda og Ytre Enebakk vannverk 
(KYEV), hvorav KYEV har hatt byggherreansvaret for 2. 
 
Historikk: 
Kontrollutvalget i Enebakk kommune vedtok i møte 26. april 2010, i sak 11/10 å 
foreta en forvaltningsrevisjon knyttet til ”prosjektstyring” i Enebakk kommune. 
Bakgrunnen for kontrollutvalgets vedtak var kommunestyrets vedtak 15.februar 2010 
i sak 5/10 hvor kommunestyret ba kontrollutvalget om å gjennomføre en slik 
forvaltningsrevisjon. 
 
I forvaltningsrevisjonsrapporten «Prosjektstyring i Enebakk kommune» kom FDR IKS 
med følgende anbefalinger til Enebakk kommune: 
 
1. Ta inn i sine retningslinjer et punkt vedrørende usikkerhet i prosjektet. 
2. Ajourføre retningslinjene og tilpasse teksten slik at den også er dekkende for andre 

prosjekter enn byggeprosjekter i samsvar med kommunestyrets vedtak. 
3. Vurdere å sette ned terskelgrensen på kr 5 mill i økonomireglementet i forhold til kravet om 

utarbeidelse av regnskapsrapport med prognose hvert kvartal. 
4. Følge de vedtatte retningslinjer og økonomireglement i forbindelse med oppfølging av 

investeringsprosjekter. 

 
Rådmannen viser i sin uttalelse til rapporten, datert 25.3.2011, at hun ser meget 
alvorlig på at denne avdekker mangelfull etterlevelse av egne rutiner. Rådmannen 
viser videre til at rapporten konkluderer med at Enebakk kommune i løpet av 2010 har 
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iverksatt tiltak for å sikre en bedre styring på kommunens investeringsprosjekter. 
Rådmannen er fornøyd med at det har vært mulig å få økt bemanning, forbedret 
rapporteringsrutinene til kommunestyret med et høyere detaljeringsnivå enn tidligere 
og at det er inngått rammeavtaler for å avlaste kommunens egne prosjektledere i 
større byggeprosjekter. Rådmannen vil ta utgangspunkt i anbefalingene gitt i rapporten 
i det videre arbeidet med kvalitetssikring i forhold til etterlevelse av egne rutiner. 
 
Enebakk kommunestyre vedtok 19.5.2014 sak 29/14 Forslag til nytt «Reglement 
for prosjektstyring», endring av Delegeringsreglementet og oppheving av 
«Retningslinjer for gjennomføring av utbyggingsprosjekter i kommunal regi». 
 
Reglement for prosjektstyring skulle erstatte bestemmelser om 
prosjektstyring i ”Retningslinjer for utbyggingsprosjekter”, Økonomireglementet og 
Delegeringsreglementet. 
 
Endringene trådte i kraft av samme dato. Også igangværende prosjekt før denne 
dato skulle ta i bruk ”Reglement for prosjektstyring”. 
 
Vurdering: 
Ut i fra kommunestyrets saksframlegg og underliggende notat fra Asplan Viak, ser en 
for seg følgende formål og problemstillinger for undersøkelsen: 
 
Formål 
Gjennomgang av investeringsprosjekt Kirkebygda sentralrenseanlegg, med hensyn 
til budsjettstyring og prosjektstyring, herunder etterlevelse av Reglement for 
prosjektstyring. 
 
Problemstillinger 
1) Har kommunen hatt en forsvarlig forprosjektering av prosjektet? Var det der tatt 

høyde for behov for blant annet advokat-/konsulentbistand? 
2) Hva har praksis vært for oppfølging av prosjektet før og etter «Reglement for 

prosjektstyring» ble vedtatt? 
3) Hva er de økonomiske og administrative konsekvenser for kommunen grunnet 

manglende eller mangelfull prosjektledelse/-styring og oppfølging fra 
kommunen/byggeleder og totalentreprenør av prosjektet? 

4) Hva er de økonomiske konsekvenser ifm. påløpte kostnader som ikke var 
opprinnelig budsjettert? 

5) Hva er økonomisk differanse mellom kommuneregnskap og prosjektregnskap ift. 
påløpte kostnader? 

6) Har det vært tilfredsstillende rapportering til politisk nivå gjennom prosessen? 
 
Oppdragets omfang 
Sekretariatet ser ikke for seg at det utføres en full forvaltningsrevisjon i første 
omgang, men en mer forundersøkelse. På bakgrunn av en slik undersøkelse kan 
kontrollutvalget vurdere om det er hensiktsmessig å følge denne opp med en mer 
omfattende bestilling, som for eksempel en forvaltningsrevisjon. 
 
Forholdet mellom prosjektregnskap og kommuneregnskap 
Ifølge rådmannens saksframlegg er grunnen til at byggeregnskap blir brukt til styring 
av prosjekter, og ikke kommuneregnskap, er at i byggeregnskapet blir kostnader lagt 
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inn i det øyeblikket de blir bestilt, mens de i kommuneregnskapet først blir registrert 
når fakturaen er mottatt. Kommunens regnskapsprogram inneholder ingen modul 
hvor det kan føres byggeregnskap. Det blir imidlertid svært uheldig å føre et 
byggeregnskap utenfor kommuneregnskapet når ikke alle kostnader blir registrert i 
byggeregnskapet. 
 
Manglende eller mangelfull prosjektstyring er med på å øke risikoen for manglende 
eller mangelfull budsjettstyring av prosjekt. 
 
En kan ikke se at det ligger i revisjonens mandat å vurdere realistisk budsjettering 
eller vurdere fremtidige kostnader med mindre de kan dokumenteres/er bokført.  
 
Oppdragsansvarlig revisors rolle 
Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR) er oppdragsansvarlig revisor for Enebakk kommune. 
 
Ifølge FDR er Kirkebygda renseanlegg et av kommunens mange 
investeringsprosjekter som inngår i kommunens regnskap. Prosjektet har gått over 
flere år og påløpte kostnader i prosjektet er fortløpende blitt bokført i kommunens 
regnskap. Prosjektet har inngått i den ordinære revisjonen av kommunens 
årsregnskap. 
 
Det presiseres at det ikke er avgitt et endelig byggeregnskap/prosjektregnskap for 
Kirkebygda sentralrenseanlegg. 
 
Sekretariatet har innhentet en uttalelse fra FDR om deres befatning med prosjektet 
samt bedt om en vurdering av deres uavhengighet. 
Revisjonens svarbrev, datert 22.12.2017, følger vedlagt. 
Imidlertid besvarer ikke revisjonens svarbrev på det konkrete forhold om revisjonens 
kjennskap til eller befatning med det aktuelle investeringsprosjektet. 
 
Vurdering av risiko / fokusområder 
I forbindelse med revisjonsstrategien 2016 hadde FDR et særskilt fokus på blant 
annet følgende områder: 
 
 Oppfølging av kommunens interne rutiner for kontroll og ajourhold av anleggsregisteret 

 Oppfølging av selvkost-området, spesielt knyttet til VAR 

 
Vedrørende kulepunkt 1 så hadde FDR også dette som fokusområde i forbindelse 
med revisjonsstrategi for 2015. 
FDR har ikke eksplisitt nevnt disse områdene som fokusområder i forbindelse med 
revisjonsstrategien for 2017. 
 
I forbindelse med revisjonens rapport pr 30.4.14 ble det rapportert spesifikt på 
fokusområdet 
 

- Kartlegging og vurdering av kommunens interne rutiner for budsjettering og 
føring av prosjektregnskap  

 
Det ble her vist til at kommunen holdt på å utarbeide et nytt prosjektreglement, jfr. 
Enebakk kommunestyres vedtak 19.5.2014 i sak 29/14. 
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Kontrollutvalget har ikke fått noe spesifikk skriftlig informasjon fra FDR om risikobildet 
i forbindelse med investeringsprosjekt i Enebakk kommune etter dette. 
 
Revisjonens rolle i forbindelse med prosjektregnskap 
Dersom FDR hadde hatt en mer aktiv rolle i forbindelse med løpende revisjon av 
prosjektregnskap, ville dette for det første vært med på å redusere kommunens 
ansvar for internkontroll, herunder ansvar for prosjekt- og budsjettstyring. 
 
For det andre ville det ha vært med på å svekke FDRs uavhengighet ved revidering 
og vurdering av prosjekt i etterkant. 
 
Sekretariatets vurdering: 
Etter en generell vurdering kan en ikke se at det foreligger forhold som tilsier at FDR 
ikke skal kunne utføre oppdrag med å undersøke på vegne av kontrollutvalget.  
 
Imidlertid er det uavklarte forhold om revisjonens konkrete kjennskap til utfordringer 
med investeringsprosjektet Kirkebygda sentralrenseanlegg samt om forhold 
revisjonen burde ha hatt kjennskap til og som eventuelt kontrollutvalget burde vært 
gjort oppmerksom på på et tidligere tidspunkt. Dette taler for at en bør velge en 
annen enn FDR til å undersøke sakens problemstillinger for å unngå at revisjonen 
kommer i en interessekonflikt i forhold til uavhengighet ved avlagt prosjektregnskap 
og revidering av kommunens regnskap. 
 
Etter en samlet vurdering finner en det mest fordelaktig å fremlegge saken for 
kontrollutvalget med alternativ innstilling.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ved valg av Follo Distriktsrevisjon IKS som utfører av undersøkelsen, vil ifølge FDR 
ikke utløse ekstra revisjonskostnader for Enebakk kommune, men inngå i det 
ordinære revisjonshonoraret. 
 
Ved valg av annen utfører enn Follo Distriktsrevisjon IKS, vil dette medføre ekstra 
kostnader for kommunen for kjøp av revisjonstjenester ut over kommunens 
budsjettbevilgning. Kontrollutvalget bør i denne sammenheng be om ekstrabevilgning 
fra kommunestyret for å gjennomføre en slik bestilling. En forvaltningsrevisjon kan 
beløpe seg til ca. 250.000 kroner. En forundersøkelse kan fort beløpe seg til 150.000 
kroner. 
 
Valg av annen utfører enn Follo Distriktsrevisjon IKS vil også medføre at endelig 
bestilling av undersøkelsen vil måtte utsettes til et senere møte.  
 
I tillegg vil det medføre ekstra økonomiske og administrative kostnader for 
kontrollutvalget og sekretariatet ved utarbeidelse av anbudsdokument og innhenting 
av tilbud for utførelsen av oppdraget. 
 
Avslutning: 
En ser det som naturlig at revisjonen orienterer om sin befatning med saken før 
kontrollutvalget fatter endelig vedtak. 
 



1/18 Gjennomgang av investeringsprosjekt Kirkebygda sentralrenseanlegg - 17/00357-1 Undersøkelse av investeringsprosjekt Kirkebygda sentralrenseanlegg : Undersøkelse av investeringsprosjekt Kirkebygda sentralrenseanlegg

 Side 6 av 6 

 
Ås, 02.01.2018 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
sekretær 
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Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE 
 

Saksnr.:  2010/39 Arkivkode:  M41  Saksbehandler:  Kjell Terje Nedland/ 
Tore Hauger 

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 
 Prosjekt og byggekomitèen  
 Utvalg for teknikk og utvikling  
 Formannskapet  
 Kommunestyret  

Økte kostnader Sentralrenseanlegget 

Dokumenter som er vedlagt: 
Sammenligning av byggeregnskap og kommuneregnskap for Kirkebygda sentralrenseanlegg 
med transportanlegg. Asplan Viak notat av 22.09.2017 
Dokumenter som er vedlagt: Sakens øvrige dokumenter 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING:  

1. Kostnadsrammen for prosjekt 411207 Sentralrenseanlegg på 140 mill. kroner 
økes med inntil 17,5 mill. kroner 

2. Bevilgningen finansieres med økt låneopptak 
 

 
SAKSUTREDNING: 

Sammendrag 
Byggingen av Kirkebygda sentralrenseanlegg med ledningsanlegg og pumpestasjoner er nå så 
godt som ferdigstilt. Det gjenstår kun noen mindre arbeider, en rettssak mot Eik Entreprenør 
som kommer neste år, samt en igangkjøring av utjevningsbassengene i Ytre Enebakk 
renseanlegg. 
Kostnadsrammen for prosjektet ble fastsatt til 140 mill. kroner i KST-sak 84/14. Det viser seg 
dessverre at kostnadene nå er ca. 11% høyere. Det er til nå ført ca. 155 mill. kroner i utgifter 
på prosjektet i kommuneregnskapet. I rådmannens innstilling til vedtak i sak 84/14ble det 
foreslått et tillegg på 5% til dekning av usikkerheter i prosjektet. Dette ble ikke vedtatt. Videre 
kan det anføres at prisindeksen for boliger også har økt med 11% fra mars 2014 til august 
2017, men de fleste kostnadene i prosjektet har kommet før 2017. Kostnadsrammen er ikke 
prisjustert i perioden. 
Rådmannen tar merforbruket svært alvorlig, og har foretatt en grundig gjennomgang av 
prosjektet. Konklusjonen er at det er en rekke omstendigheter som har ført til merforbruket. 
Evalueringen viser hvor viktig det er å rigge et prosjekt av denne størrelsen med tilstrekkelige 
ressurser for å kunne ha tilstrekkelig kontroll og styring, samt å kunne møte uforutsette 
hendelser på en hensiktsmessig måte. Rådmannen har allerede tatt konsekvensen av 
lærdommen fra SRA-prosjektet inn i det neste store prosjektet, ny Ytre Enebakk skole. 
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Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i sak 25/10 (25. mars 2010) plassering av nytt sentralrenseanlegg med 
overføringsledning, samt at reguleringsarbeid og detaljprosjektering skulle igangsettes. I sak 
24/12 (26. mars 2012) ble det vedtatt en kostnadsramme på 116 millioner kroner. Ved behov 
utover bevilget ramme eller forsinkelser ble det bedt om at administrasjonen skulle fremme ny 
sak. I sak 84/14 i kommunestyret 03.11.2014 ble bevilgningen øket til 140 millioner.  
 

Saksopplysninger 
Byggingen av Kirkebygda sentralrenseanlegg med ledningsanlegg og pumpestasjoner er nå så 
godt som ferdigstilt. Det gjenstår kun en rettssak mot Eik Entreprenør som kommer neste år, 
samt en igangkjøring av utjevningsbassengene i Ytre Enebakk renseanlegg. 
 
Prosjektet har vært svært omfattende. Det omfatter byggingen av selve renseanlegget, 
ombygging av det gamle renseanlegget i Ytre og 10 andre delentrepriser i form av 
overføringsledninger og pumpestasjoner. Enebakk kommune har vært byggherre for 8 av 
disse. 3 har vært samarbeidsprosjekt med Kirkebygda og Ytre Enebakk vannverk (KYEV), 
hvorav KYEV har hatt byggherreansvaret for 2.  
  
Økonomiske forhold 

Kostnadsrammen for prosjektet ble fastsatt til 140 mill. kroner i KST-sak 84/14. Det viser seg 
dessverre at kostnadene nå er ca. 11% høyere. Det er til nå ført ca. 155 mill. kroner i utgifter 
på prosjektet i kommuneregnskapet. I rådmannens innstilling til vedtak i sak 84/14ble det 
foreslått et tillegg på 5% til dekning av usikkerheter i prosjektet. Dette ble ikke vedtatt. Videre 
kan det anføres at prisindeksen for boliger også har økt med 11% fra mars 2014 til august 
2017, men de fleste kostnadene i prosjektet har kommet før 2017. Kostnadsrammen er ikke 
prisjustert i perioden. 
Rådmannen tar imidlertid merforbruket svært alvorlig, og har foretatt en grundig 
gjennomgang av prosjektet. Gjennomgangen viser følgende: 

 En del større kostnader har vært uteglemt i budsjettet for prosjektet. Dette gjelder bl.a.: 
møbler, låsesystemer til renseanlegget, offentlige avgifter for reguleringsplaner og 
byggesaker, utgifter i forbindelse med strømtilkoplinger av sentralrenseanlegget og 
pumpestasjoner samt tomteervervelser og erstatninger. 

 Videre er det noen anlegg som ikke var med i de opprinnelige prosjektkostnadene  
o Det ble lagt en overføringsledning med en ekstra pumpestasjon fra Krokeng til 

Barbøl for å spare driftskostnader for å pumpe avløpet fra Ekebergdalen fra 
Preståa pumpestasjon og 70 høydemetre opp til Barbøl. Dette anlegget kostet ca. 
2,5 mill. kroner.  

o Preståa pumpestasjon måtte bygges om for ca. kr 130.000.  
 Ledningsanlegget fra Barbøl til Preståa ble først prosjektert langs vannkraftledningen til 

kraftstasjonen ved Preståa for å spare kostnader, men det viste seg at dette ble så kostbart 
at anlegget måtte omprosjekteres og i stedet legges ned under Saltvetåa. Det medførte 
ekstra kostnader til omprosjektering og ny konkurranse, samt en utredning om 
naturkvaliteter langs Saltvetåa.  Dette ekstraarbeidet beløper seg til ca. kr 1 mill.  

 P.g.a. manglende oppfølgning fra totalentreprenøren engasjerte kommunen Guard 
Systems for å få en tilfredsstillende drift på det nye renseanlegget.  
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 Kostnader til konsulenter har blitt betydelig større enn budsjettert. 
Mye av dette skyldes at kommunen i flere lengre perioder har vært uten egen 
prosjektleder, men også generell konsulentbistand er vesentlig større enn budsjettert. 

 Utgifter til advokatbistand i forbindelse med flere konflikter med entreprenøren for 
sentralrenseanlegget, og nå sist til forberedelser til rettssak. 

 Resterende ekstrakostnader fordeler seg som mindre endringer og tillegg. 
 
Det gjenstår noen restarbeider på Per Erik Østlies eiendom og ombygging av ventilkum ved 
Preståa. Det siste skyldes etter rådmannens vurdering feilprosjektering, og bør betales av 
Sweco, men det kan være at kommunen må dekke noe av dette. Omfanget av arbeidene i 
ventilkummen er imidlertid begrenset til totalt ca. kr 50 000. 
 
Rettssaken som kommer opp til neste år kan i verste fall medføre ytterligere kostnader på ca 
2,5 mill. kroner, dersom Enebakk kommune skulle tape denne saken fullstendig. Uansett vil 
den medføre kostnader til forberedelser og deltakelse for kommunens representanter. 
 
Grunnen til at rådmannen ikke har lagt fram en sak om merforbruket tidligere er at styringen 
av dette prosjektet har vært basert på et byggeregnskap som byggelederfirmaet ÅF Advansia 
har holdt oversikt over. Dette omfatter 10 entrepriser som Enebakk kommune var byggherre 
for. I tillegg har Asplan Viak som har vært byggherrerådgiver i prosjektet, holdt oversikt over 
kostnader til konsulenter som er benyttet til regulering, detaljprosjektering, byggeledelse og 
byggherrerådgivning.  
 
Det viser seg at en del kostnader har blitt belastet kommuneregnskapet direkte, uten at dette er 
fanget opp i byggeregnskapet. Dette gjelder de kostnadene som er nevnt over, som heller ikke 
har vært budsjettert. Videre omfatter det kommunens kostnader til de rørstrekningene hvor 
Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk var byggherre for felles anleggsprosjekter. De 
økonomiske oversiktene som har blitt presentert for rådmann og prosjekt- og byggekomiteen 
har vært basert på byggeregnskapet, og har derfor ikke fanget opp disse kostnadene.  
 
Alt i alt er byggeregnskapet med tillegg havnet på kr 145 mill. for hele prosjektet. 
Kommuneregnskapet er på kr 155 mill. En detaljert sammenligning av byggeregnskapet og 
kommuneregnskapet er vedlagt. 
 

Vurderinger og begrunnelse 
Grunnen til at byggeregnskap blir brukt til styring av prosjekter, og ikke kommuneregnskap, 
er at i byggeregnskapet blir kostnader lagt inn i det øyeblikket de blir bestilt, mens de i 
kommuneregnskapet først blir registrert når fakturaen er mottatt. Kommunens 
regnskapsprogram inneholder ingen modul hvor det kan føres byggeregnskap. Det blir 
imidlertid svært uheldig å føre et byggeregnskap utenfor kommuneregnskapet når ikke alle 
kostnader blir registrert i byggeregnskapet.  
 
Rådmannen konstaterer at på grunn av mange uheldige omstendigheter har ikke styringen av 
dette prosjektet vært optimal: 

 Det ble ikke etablert en tilstrekkelig stor prosjektorganisasjon i kommunen ved 
oppstart av prosjektet. Prosjektet burde vært bemannet med en assisterende 
prosjektleder i tillegg prosjektleder. Det hadde da vært større kapasitet for oppfølgning 
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fra kommunens side, og prosjektet hadde ikke vært så sårbart når prosjektleder 
forsvant. Det vises i denne forbindelse til at prosjektet besto av selve 
sentralrenseanlegget, men også 10 delprosjekter i form av rørstrekninger og 
pumpestasjoner samt ombygging av det gamle renseanlegget i Ytre 

 Det har vært tre forskjellige prosjektledere i byggetiden, hvorav en forsvant fra den 
ene dagen til den andre p.g.a. en brå død. I mellom har prosjektet i lange perioder vært 
helt uten prosjektleder 

 Prosjektet har den siste tiden vært styrt av innleid prosjektleder som har forholdt seg 
kun til byggeregnskapet 

 Byggeleder ble også skiftet i perioden. I tillegg har prosjektet i avslutningsfasen vært 
uten byggeleder 

 
Konklusjonen er at det er en rekke uheldige omstendigheter som har ført til merforbruket. 
Evalueringen viser hvor viktig det er å rigge et prosjekt av denne størrelsen med tilstrekkelige 
ressurser for å kunne ha tilstrekkelig kontroll og styring, samt å kunne møte uforutsette 
hendelser på en hensiktsmessig måte. Rådmannen har allerede tatt konsekvensen av 
lærdommen fra SRA-prosjektet inn i det neste store prosjektet, ny Ytre Enebakk skole. 
Prosjektet gjennomføres etter vedtatt prosjektstyringsreglement. Dette reglementet var ikke på 
plass da Sentralrenseanleggsprosjektet ble startet opp og vesentlige deler av det ble 
gjennomført. I prosjektet for ny Ytre Enebakk skole har både byggeleder og prosjektleder blitt 
gitt full tilgang til kommunens regnskapssystemer, slik at de kan følge opp prosjektet både her 
og i byggeregnskapet. Det er også disse som attesterer og konterer alle regninger i 
kommunens regnskapssystem. Det er gjennomført en streng budsjettdisiplin. Det er avsatt en 
reserve for tillegg og endringer på 20% i henhold til vedtatt prosjektstyringsreglement. Videre 
følger kommunalsjefen prosjektet mye tettere enn det som var tilfelle for Sentralrenseanlegget 
med delprosjekter. Det gjennomføres byggherremøter hver 14. dag, hvor kommunalsjefen 
deltar, som løpende utfordringer i prosjektet diskuteres. I tillegg er det etablert en 
administrativ styringsgruppe som behandler brukerrelaterte utfordringer. 
 
Rådmannen anbefaler at prosjektbevilgningen for Sentralrenseanlegget med underliggende 
delprosjekter nå økes med 17,5 mill. kroner for å dekke påløpte og gjenstående 
kostnader/prisstigning og et eventuelt fullstendig tap i rettssaken. 
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 NOTAT

 
Oppdragsgiver:  Enebakk kommune 
Oppdrag:   522170-01 – Byggherrerådgivning ny avløpsløsning Ytre Enebakk 
Dato:  22.09.2017 
Skrevet av:  Kjell Terje Nedland 
 

SAMMENLIGNING AV BYGGEREGNSKAP OG KOMMUNEREGNSKAP FOR 
KIRKEBYGDA SENTRALRENSEANLEGG MED TRANSPORTANLEGG 

Byggingen av Kirkebygda sentralrenseanlegg med ledningsanlegg og pumpestasjoner er nå 
så godt som ferdigstilt. Det gjenstår kun en rettssak med Eik Entreprenør som kommer neste 
år, samt en igangkjøring av utjevningsbassengene i Ytre Enebakk renseanlegg. 

Det viser seg at regnskapet i Enebakk kommune ikke stemmer helt overens med 
byggeregnskapet som ÅF Advansia har laget over attesterte fakturaer for de ulike 
entreprisene i prosjektet.  

I tabell 1 er satt opp påløpte kostnader i de enkelte delprosjektene i de to regnskapene. 

Tabell 1. Forskjell mellom byggeregnskap og kommuneregnskap for Kirkebygda 
Sentralrenseanlegg med ledningsanlegg og pumpestasjoner. 

   Totale kostnader (kr)  
Prosjekt i 
bygge-
regnskap 

Prosjekt 
i EK Navn Byggeregnskap 

Kommune-
regnskap Differanse 

KSRA 411207 Kirkebygda sentralrenseanlegg           63 759 847        67 165 406     3 405 559  
E1 411402 Krokeng-Krona             4 256 242          4 352 057           95 815  
E2 411411 Utløpsledning landdel             8 904 741          4 544 168  -  4 360 573  
E3 411403 Kopås-Tømmerbråten           14 888 102        19 515 553     4 627 451  
E4 411412 Utløpsledning sjødel           15 004 713        15 150 918         146 205  
E5.1 411501 Ytre Enebakk RA - Bjerke p.st.             7 560 067          7 456 754  -     103 313  
  411304 Krona-Barbøl (KYEV)           1 850 593     1 850 593  
  411401 Holt-Tømmerbråten (KYEV)           2 146 773     2 146 773  
T1 411413 Nye pumpestasjoner             2 885 821          5 061 452     2 175 631  
T2 411414 Ombygging pumpestasjoner             3 074 789          3 014 105  -       60 684  
T3 411604 Ombygging Ytre Enebakk RA             3 199 426          2 685 191  -     514 235  
  4706 Konsulenter, offentlige bidrag           21 510 000        21 741 240         231 240  
Totalt            145 043 749     154 684 210     9 640 461  

 

Det er totalt en forskjell på 9,6 mill. kr mellom de to regnskapene. Nedenfor vil jeg forsøke å 
forklare forskjellene. 

Det er en differanse på kr 3,4 mill. på byggeregnskapet og Enebakk kommunes regnskap for 
byggingen av selve sentralrenseanlegget. Dette skyldes at kommunen har tatt med en del 
utgifter som ikke skyldes selve byggingen av anlegget i denne posten, mens 
byggeregnskapet kun gjelder forholdet mellom Enebakk kommune og totalentreprenør Eik 
Entreprenør. I kommunens regnskap er det her tatt med kostnader for trafo, en del 
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konsulenthonorarer og honorarer for juridisk bistand og lønnskostnader for prosjektleder i 
kommunen. 

Entreprise E1 (post 411402) er ganske lik i de to regnskapene, mens summen av E2 (post 
411411) og E3 (post 411403) også blir nokså like. Disse entreprisene ble begge utført av 
PEAB, og her er noen fakturaer blitt ført på feil konto i kommunen. Også E4 (post 411412) er 
nokså lik i de to regnskapene, mens E5.1 (post 411501) er litt lavere i kommuneregnskapet 
enn i byggeregnskapet.  

Det er imidlertid to poster som ikke er tatt med i byggeregnskapet, post 411304 og 411401. 
Dette gjelder to ledningsstrekk som KYEV var byggherre for. Enebakk kommune og KYEV 
inngikk en samarbeidsavtale der de delte entreprisene for ledningsarbeidet for hovedlending 
mellom Krona og Kopås mellom seg, slik at Enebakk kommune sto for strekningen Kopås-
Tømmerbråten, mens KYEV sto for Tømmerbråten – Krona. På de to ledningsstrekkene som 
KYEV var byggherre for skulle Enebakk kommune kun betale for lednings- og kummateriell 
for avløpsledningen. De to postene på til sammen ca. kr 4 mill. dekker dette, men disse 
postene er dessverre ikke tatt med i den økonomiske oversikten, antakelig fordi det ble 
skiftet prosjektleder flere ganger i dette prosjektet. 

Det er også en stor forskjell i regnskapene for T1 Nye pumpestasjoner (post 411413). Av 
dette er kr 670.000 tilknytningsbidrag for strømtilførsel fra Energi1 og kr 113.000 en faktura 
for styring av nye pumpestasjoner, fra Guard. Det er tatt med en faktura på kr 91.000 for 
ombygging av Krona pumpestasjon, en faktura på kr 128.000 for ombygging av Preståa 
pumpestasjon og en faktura på kr 2.400 for tilleggsarbeider på T2 i denne posten i 
kommuneregnskapet. Dette er ombygginger som er gjort utover de opprinnelige kontraktene. 
Det er også tatt med på T1 en delbetaling av kontrakten på T2 på kr 928.000. Alt i alt er det 
med arbeider for kr 3.770.619 for T1 i kommuneregnskapet, hvilket er kr 884.798 mer enn 
det som er medtatt i byggeregnskapet. Kr 1.022.034 hører imidlertid til T2, og er feilpostert i 
kommuneregnskapet. 

For entreprise T2 (post 411414) er det nokså like beløp i de to regnskapene, men her 
kommer det en million i tillegg feilpostert på T1. Det er imidlertid ikke med en faktura på kr 
739.629 i byggeregnskapet, slik at dette reelt sett skulle være på kr 3.814.418 for T2. 
Grunnen til at denne ikke er med, er at den kom etter at byggeleder var sluttet i ÅF Advansia. 
I kommuneregnskapet er denne med, sammen med en regning fra Energi1 på tilknytning til 
Svenskerud pst. på kr 25.000 og en regning fra Guard på styring av pumpestasjonene på kr 
197.000. Til sammen får vi kr 4.036.139 som riktig beløp i kommuneregnskapet for 
ombygging av pumpestasjoner, hvilket er kr 221.721 mer enn byggeregnskapet, på grunn av 
de to ekstra regningene fra Energi1 og Guard i kommunens regnskap. 

Det er mindre postert i regnskapet til Enebakk kommune for T3 (post 411604) enn i 
byggeregnskapet. Det er tatt med en post på kr 739.629 for et a konto avdrag i 
byggeregnskapet, som hører til T2 og skulle ha vært postert der. Uten denne blir 
byggeregnskapet på kr 2.459.797, som er kr 225.000 mindre enn i kommuneregnskapet. 
Forskjellen kommer av at kommunen har med en del flere arbeider enn det som har kommet 
med i byggeregnskapet, ettersom de siste fakturaene kom etter at byggeleder hadde sluttet i 
ÅF Advansia. 
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Når det gjelder konsulenthonorarer og offentlige bidrag, er disse nokså like i de to 
regnskapene, men her skulle ha vært med flere kostnader for konsulenter og offentlige 
bidrag, som er postert på andre poster i kommuneregnskapet, slik at de reelle utgiftene til 
konsulenter og offentlige bidrag er større enn i byggeregnskapet. Dette skyldes at 
konsulenthonorarer ikke var med i ÅF Advansias regnskap, men ble sammenstilt av Asplan 
Viak. Vi har kun hatt oversikt over konsulenter i selve byggeoppdraget, som regulering, 
detaljprosjektering, byggeledelse og byggherrerådgivning. Kostnader utover dette har vi fått 
fra kommunen, og her har noen store poster ikke kommet med i dette regnskapet, ettersom 
en del fakturaer er feilpostert. 

Summerer vi opp dette, får vi følgende oversikt: 

   Totale kostnader (kr)  
Prosjekt i 
bygge-
regnskap 

Prosjekt 
EK 

Navn Bygge-
regnskap 

EK Differanse 

KSRA 411207 Kirkebygda 
sentralrenseanlegg 

 63 759 847   67 165 406     3 405 559  

E1 411402 Krokeng-Krona    4 256 242     4 352 057           95 815  
E2+E3 411411+ 

411403 
Utløpsledning landdel           
Kopås-Tømmerbråten 

 23 792 843   24 059 721         266 878  

E4 411412 Utløpsledning sjødel  15 004 713   15 150 918         146 205  
E5.1 411501 Ytre Enebakk RA - 

Bjerke p.st. 
   7 560 067     7 456 754  -     103 313  

  411304 Krona-Barbøl (KYEV)      1 850 593     1 850 593  
  411401 Holt-Tømmerbråten 

(KYEV) 
     2 146 773     2 146 773  

T1 411413 Nye pumpestasjoner    2 885 821     3 770 619         884 798  
T2 411414 Ombygging 

pumpestasjoner 
   3 814 418     4 036 139         221 721  

T3 411604 Ombygging Ytre 
Enebakk RA 

   2 459 797     2 685 191         225 394  

  4706 Konsulenter, offentlige 
bidrag 

 21 510 000   21 741 240         231 240  

Totalt     145 043 749  154 415 411     9 371 661  
 

Det er en reell forskjell på de to regnskapene på kr 9,37 mill. som skyldes at man ikke har 
hatt full oversikt over alle utgiftene i byggeregnskapet, og at nye prosjektledere i kommunen 
ikke har klart å holde oversikten over alle utgiftene i prosjektet. Feilføring av fakturaer i 
kommuneregnskapet har også ført til at det har vært vanskelig å ha full kontroll på utgiftene. 
En viktig grunn til dette er at byggherreorganisasjonen i dette prosjektet har vært altfor liten, 
og at man ikke har hatt en assisterende prosjektleder som kunne overta når prosjektleder 
enten gikk av med pensjon eller døde. Det har ført til at man mistet oversikten og belastet de 
gjenværende i prosjektet med så mye arbeid at de ikke hadde mulighet for å ha full oversikt. 
Ingen hadde dermed full oversikt over hva som til enhver tid skjedde i prosjektet.
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