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Forord 
 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune etter Kommuneloven av 
25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med forvaltningsrevisjon 
er nedfelt i lovens § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert 
på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 
det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 
(forvaltningsrevisjon). 
 

I denne undersøkelsen har Follo distriktsrevisjon vurdert styringen av investeringsprosjekter.  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i perioden november 2010 – februar 2011. 
Follo distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å takke kommunens kontaktperson og øvrige 
ansatte i Enebakk kommune som har bistått revisjonen i forbindelse med gjennomføringen av 
undersøkelsen.  
 
Prosjektet er gjennomført av rådgiver Even Tveter. 
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1 Sammendrag 
 
Follo distriktsrevisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget i Enebakk kommune 
gjennomført en forvaltningsrevisjon av prosjektstyring av investeringsprosjekter. 
Undersøkelsen er gjennomført i form av gjennomgang av kommunens retningslinjer på 
området samt intervju av sentrale personer. I tillegg er det foretatt en gjennomgang av fire 
utvalgte investeringsprosjekter for å undersøke om kommunens retningslinjer følges. 
 
Våre undersøkelser viser at kommunens økonomireglement og retningslinjer på området er 
tilfredsstillende i forhold til å beskrive ansvarsforhold, prosjektorganisasjon samt faser og 
aktiviteter. Når det gjelder risikohåndtering i forhold til økonomi synes det som om dette er 
ivaretatt. Det er angitt sikkerhetsmarginger i de forskjellige fasene samt at det er lagt opp til 
bruk av anerkjent standard i forbindelse med beregning av kostnader. Etter vårt syn bør det 
også tas inn et punkt i retningslinjene som omhandler eventuelle områder hvor det er 
usikkerhet. Slik usikkerhet bør også synliggjøres for kommunestyret i forbindelse med 
budsjettbehandlingen. 
 
Etter vårt syn er de beskrevne rapporteringsrutiner for økonomi og fremdrift tilfredsstillende. 
Våre undersøkelser av fire utvalgte prosjekter viser imidlertid at Enebakk kommune, med 
unntak av prosjektet utbedring av Enebakk kirke, ikke har fulgt de vedtatte rutiner i 
forbindelse med oppfølging av prosjektene. Det har i 2009 vært liten eller ingen informasjon/ 
rapportering om økonomien i de gjennomgåtte prosjektene før prosjektene har vært ferdige.  
 
Tertialrapporteringen for 2010 viser på den annen side at kommunen i langt større grad gir 
detaljert informasjon om de enkelte investeringsprosjektene.  
 
Med unntak av prosjektet om utbedring av Enebakk kirke kan vi ikke se at det er omtalt 
spesielle risikovurderinger i de forskjellige prosjektene. 
 
Revisjonen ser det som positivt at kommunen nå har utvidet sin kapasitet på området til å 
utgjøre to dedikerte prosjektlederstillinger, samt at det er kommet på plass rammeavtaler både 
på byggeledelse og prosjektledelse 
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2 Innledning 
 
Bakgrunn for prosjektet 
Revisjonen skal i følge kommuneloven § 78 pkt. 2 og forskrift om revisjon § 6 og § 7 utføre 
forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i 
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Forvaltningsrevisjon innebærer videre en 
systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i 
oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. 
 
Kommunestyret fattet vedtak 20. september 2010 om å bestille et ekstra forvaltingsrevisjons-
prosjekt om prosjektstyring. 

 

3 Formål og problemstillinger 
 
Formål 
 

Prosjektet har som formål å undersøke om Enebakk kommune har tilfredsstillende rutiner for 
styring av investeringsprosjekter samt om disse følges. 

 
 
Problemstillinger 
 

• Har Enebakk kommune økonomi- og delegeringsbestemmelser som sikrer betryggende 
kontroll samt god økonomirapportering og oppfølging?  

• Er Enebakk kommunes rutiner i forbindelse med styring av investeringsprosjekter 
tilfredsstillende? 

• Følger Enebakk kommune de vedtatte rutinene i forbindelse med oppfølgingen av 
investeringsprosjekter? 

o Tar Enebakk kommune tilstrekkelig hensyn til risiko i planlegging av nye 
prosjekter? 

o Har kommunen tilfredsstillende systemer for å følge opp at prosjekter 
gjennomføres som forutsatt? 

o Er det tilfredsstillende rapportering til politisk nivå gjennom prosessen? 
 
 

4 Metodisk gjennomføring 

4.1 Gjennomføring 
Problemstillingene i prosjektet er belyst gjennom intervju med kontaktperson i prosjektet og 
andre sentrale personer i Enebakk kommune, samt analyse av dokumenter vedrørende fire 
utvalgte investeringsprosjekter i kommunen. Kommunens rutinebeskrivelser og retningslinjer 
på området, samt økonomireglementet, er også gjennomgått. 
 
De fire investeringsprosjektene som er gjennomgått er valg ut av kontrollutvalget. Dette er de 
samme prosjektene som ble gjennomgått i forbindelse med forvaltningsrevisjonsrapporten 
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ang. Offentlige anskaffelser i Enebakk kommune. Disse to forvaltningsrevisjonene kan 
således sees i sammenheng. 
 
 

4.2 Dataenes reliabilitet og validitet 
 
Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av reliabilitet og validitet. 
 
Begrepet reliabilitet beskriver analysens pålitelighet. I dette ligger krav til nøyaktig 
datainnsamling og at det ikke er skjedd systematiske feil underveis i innsamlingen. Begrepet 
validitet beskriver analysens gyldighet, det vil si hvor godt det gitte materialet belyser 
problemstillingen i en undersøkelse. 
  
Det er utarbeidet en intervjuguide hvor spørsmålene i guiden følger av problemstillingene 
som ligger til grunn for undersøkelsen. Slik operasjonalisering av problemstillingene styrker 
validiteten ved at man måler det man ønsker å måle.  
 
Intervjusituasjonen gjør det også mulig å kunne oppklare misforståelser og stille 
oppfølgingsspørsmål, hvilket også bidrar til styrket reliabilitet. Det styrker også reliabiliteten 
at intervjuobjektene selv har verifisert de opplysningene de har gitt i intervjuet. Faktadelen av 
rapporten er gjennomgått og kommentert av kommunens kontaktperson. 
 
 

5 Rutiner for prosjektstyring 
 
 
 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 
 
Av kommunelovens § 23.2 framgår det at administrasjonssjefen skal påse at de saker som 

legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. 

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 
 
I KUD/Agenda sin rapport om ”internkontroll i norske kommuner” 1 framgår det at 
betryggende kontroll forutsetter ”at en har en overordnet oversikt over hvilke risikoer som 

påvirker om kommunen når sine mål eller ikke. Dette må følges opp av tilpassede styrings- og 

rapporteringssystemer, som gir oversikt og grunnlag for gjennomføring av tiltak ved avvik. 

Overordnet forståelse av risiko og adekvate styringssystemer kan dermed ses som 

forutsetninger for betryggende kontroll.” 

                                                 
1 Kommunal- og regionaldepartementet/Agenda utredning og utvikling, Internkontroll i norske kommuner, status 
og utviklingsbehov 2008 

• Har Enebakk kommune økonomi- og delegeringsbestemmelser som sikrer 
betryggende kontroll samt god økonomirapportering og oppfølging?  

• Er Enebakk kommunes rutiner i forbindelse med styring av investeringsprosjekter 
tilfredsstillende? 
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Det finnes mye anerkjent litteratur på området prosjektstyring og prosjektledelse. Vi har 
hentet noen av våre kriterier fra Harald Westhagen2 og Asbjørn Rolstadås3.  
 
Kjennetegn ved god prosjektstyring 
 
Styring kan defineres som det å sette mål, planlegge hvordan målene skal nås og følge opp 
utførelsen. 
 
Et prosjekt må ha en klar målformulering. Når målet er klarlagt skal det gjennom planlegging 
avgjøres hvordan målet skal kunne oppnås. Prosjektet må struktureres og det må etableres en 
prosjektorganisasjon. Planleggingen skal sikre at man kan gjennomføre prosjektet innenfor de 
mål og rammer som er satt for prosjektet. I forbindelse med planleggingen må det også 
gjennomføres en risikoanalyse der risikofaktorer identifiseres og analyseres. 
 
For å få god prosjektstyring er det hensiktsmessig og nødvendig å dele prosessen inn i faser 
og aktiviteter. Det forutsettes at det etableres en klar organisasjon, hvor den enkelte har 
forstått sin rolle og fått avklart sin myndighet. 

• Den interne strukturen må være tilpasset den oppgaven som skal gjennomføres. 

• Målene må være klare før man organiserer. 

 
Prosjektleder har ansvar for å planlegge, organisere og gjennomføre prosjektet i samsvar med 
vedtatte mål. 
 
De fleste beslutninger som fattes i et prosjekt har elementer av usikkerheter i seg og kan 
derfor innebære en risiko. 
 
Risikohåndtering kan deles inn i flere trinn: 
 

• Identifisering av hvilke hendelser eller forhold som kan representere risiko for 

prosjektet, herunder kritiske suksessfaktorer  

• Vurdering av risikonivå for hver enkelt risikofaktor. Dette innbærer en vurdering av 

hva sannsynligheten er for at faktorer vil inntreffe, og hva konsekvensen er for 

prosjektgjennomføringen. 

• Utarbeidelse av risikohandlingsplan som angir hvilke opsjoner en har i forhold til 

risikoen og hvilke tiltak en kan eller bør iverksette. 

• Risikooppfølging som går ut på å følge opp at tiltak blir truffet og vurdere om det er 

endringer i risikonivå. 

Slakk i prosjektet med hensyn til kvalitet, kostnader, fremdrift og organisasjon vil gi økt 
handlefrihet og redusert risiko. Fravær av slakk vil øke risikoen4. 
 
  

                                                 
2 Prosjektarbeid – Utviklings og endringskompetanse – Harald Westhagen 2003 
3 Praktisk prosjektstyring – Asbjørn Rolstadås 2006 
4 RIT 200 – Per T. Eikeland 
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Oppfølging av prosjekter skal ikke bare registrere avvik i forhold til formelle planer. Avvik i 
tid, kvalitet og kostnad er bare et symptom. Oppfølging innbærer å søke etter årsaker og å 
iverksette nødvendig handlinger: 

• Registrere og rapportere om status i prosjektet, dvs. fremleggelse av informasjon om 

resultat, fremdrift, kostnader, prosjektets situasjon generelt med videre. 

• Identifisere avvik fra mål og planer, og forklare årsakene. 

• Definere og iverksette korrigerende tiltak. 

God prosjektstyring innebærer at rapporteringsform, -innhold og -frekvens på forhånd må 
være avklart, og hvem som skal være mottaker. Oppfølging av utviklingen i prosjektet bør 
skje på alle de sentrale styringsfaktorene, herunder på kvalitet, fremdrift, ressurser og 
økonomi. 
 
På bakgrunn av det ovennevnte har revisjonen valgt å legge følgende revisjonskriterier til 
grunn: 
 
Kommunens rutiner rundt prosjektstyring skal inneholde: 

• Beskrivelse av ansvarsforhold 

• Beskrivelse av prosjektorganisasjon 

• Beskrivelse av faser og aktiviteter 

• Beskrivelse av risikohåndtering 

• Beskrivelse av rapportering av økonomi og fremdrift. 
 

5.2 Faktabeskrivelse 
 
Enebakk kommune sitt økonomireglement har bestemmelser som fastslår følgende: ”Ethvert 

flerårig investeringsprosjekt med eget prosjektbudsjett skal ha en prosjektleder 

(prosjektansvarlig) som er daglig leder for prosjektet og har et helhetlig ansvar for det. 

Prosjektleder oppnevnes av den kommunalsjefen som ”eier” prosjektet.  
 
Det går videre fram at det skal være en hensiktsmessig prosjektorganisering for det aktuelle 
prosjektet. Rolle- og ansvarsfordeling skal defineres så entydig som mulig. 
 
Reglementet beskriver videre den løpende prosjektoppfølgningen som skal gjøres. Det er bl.a. 
beskrevet hvilke oppgaver prosjektleder skal ha. Av disse nevnes bl.a. ansvar for å:  

• Foreta bestilling og attestere innkjøp.  

• Overholde politisk vedtatte rammer for prosjektet.  

• Løpende vurdere investeringsprosjektets økonomi. 

• Varsle kommunalsjefen dersom det oppstår forhold som fører til at prosjektet ventelig 
får en vesentlig budsjettoverskridelse. Kommunalsjefen skal varsle rådmannen som tar 
stilling til om sak skal fremmes for politisk organ og om arbeidet skal stanses inntil 
videre. 

 
For store investeringsprosjekter, definert som prosjekter over 5 mill kroner, skal prosjektleder 
etter hvert tertial utarbeide regnskapsrapport med prognose for prosjektet med sikte på å 
forutse avvik mellom prosjektbudsjett og prosjektregnskap. Prosjektrapporten skal sendes 
kommunalsjefen, som skal kommentere prosjektet i avdelingens tertialrapport. 
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Under punktet for sluttrapportering framgår det at alle investeringsprosjekter over 5 mill 
kroner skal ha særskilt sluttrapport med fullstendig prosjektregnskap som fremmes som sak 
for formannskap og kommunestyret, samt at det skal sendes kontrollutvalget. Det ligger til 
rådmannen og økonomisjefen å avgjøre når prosjektregnskap skal utarbeides. Den enkelte 
avdeling har ansvaret for at prosjektregnskapet blir utarbeidet. 
 
Enebakk kommune har utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av utbygningsprosjekter i 

kommunal regi. Siste utgave er vedtatt av formannskapet 20. april 2009. Det er oppgitt at 
hensikten med retningslinjene bl.a. er ”å sikre at det så raskt som mulig etableres en 

prosjektorganisasjon der ansvar og myndighet klargjøres, og at det etableres rutiner for 

møtevirksomhet, korrespondanse, informasjonsflyt, økonomikontroll, framdrift med mer.” 
 
Retningslinjene gjelder for alle berørte parter der Enebakk kommune er oppdragsgiver. Med 
utbyggingsprosjekter menes her meldepliktige og søknadspliktige arbeider i henhold til §§ 
86b og 93 i plan- og bygningsloven5 så langt det passer for kommunens formål. I 
retningslinjene framgår også ansvarsfordelingen ved utbyggingsprosjektene. 
 
Kommunestyret har ansvar for behov, prioritering, økonomiplan og godkjenning av 
regnskapet.  
 
Retningslinjene beskriver ansvarsfordelingen ved utbyggingsprosjekter som gjøres i regi av 
Enebakk kommune og hvem som har ansvar innenfor de forskjellige fasene i prosessen. Det 
er videre laget en beskrivelse av de ulike fasene og aktiviteter i disse. Fasene er inndelt som 
følger: 
 

• Programmering 

• Prosjektering 

• Kontrahering 

• Produksjon. 
 
 
5.2.1 Nærmere om fasene i Enebakk kommunes retningslinjer for utbyggingsprosjekter 

 
Programmering 
 
I henhold til retningslinjene skal det i programmeringsfasen utarbeides et byggeprogram 
inklusive kostnadsoverslag, finansieringsplan og oversikt over driftskonsekvensene. 
Byggeprogrammet skal uttrykke alle de forutsetninger, krav og forventninger som stilles til 
det ferdige bygget: 
 

1. Virksomheten som helhet. 
2. De enkelte funksjoner virksomhetene dekker. 
3. De enkelte aktiviteter (rom) som inngår i de enkelte funksjoner. 

 
Det er krav til at de enkelte funksjoner og aktiviteter defineres, og det presiseres ar det er 
viktig å få med mulige fellesfunksjoner og aktiviteter. Funksjonene vil i praksis bli knyttet til 
virksomhetens avdelinger/seksjoner og aktiviteter til rom og romtype. 
 

                                                 
5 Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, denne er opphevet og erstattet med lov av 27. juni 2008. 
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Egenskaper, definert som byggets funksjonelle delsystemer, er den sentrale delen av 
byggeprogrammet. Her formuleres virksomhetens krav til bygget uavhengig av fysiske 
løsninger. Bygningsfunksjonstabellen, NS 3455, bør benyttes ved utarbeidelse av 
egenskapssystemene. 
 
Retningslinjene stiller krav om at det opprettes en programmeringsorganisasjon før 
programmeringsarbeidet starter. Her inngår bl.a. en byggekomité. Videre framgår det at det 
skal utarbeides framdriftsplaner for koordinering og styring av prosjektet. Det skal også 
utarbeides en hovedplan som viser framdrift for hele prosjektet. Ved avslutning av 
programmeringsfasen skal det utarbeides kostnadsberegning, finansieringsplan og oversikt 
over driftskonsekvensene. Kostnadsberegningen skal utarbeides i henhold til NS 3453, 
spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. Det skal også innarbeides kostnader til inventar og 
utstyr. Usikkerheten for kostnadsberegningen i denne fasen bør ligge innenfor +/- 20 %. Dette 
skal ta høyde for kalkyleusikkerheten og ikke endrede forutsetninger. Denne 
kostnadsberegningen danner grunnlag for byggesakens foreløpige investeringsramme og tas 
inn i årsbudsjett/økonomiplan.  
 
Når det gjelder NS 3453 så er formålet med denne å være et hjelpemiddel til de økonomiske 
rutiner i forbindelse med budsjettering, kalkulasjon og prissetting, etterkalkulasjon, 
datainnsamling og regnskapsfunksjon. Det er i standarden satt opp hvilke kostnader som må 
tas med,deriblant diverse sikkerhetsmarginer både for risiko knyttet til lønninger, priser, 
sosiale utgifter, rentenivå, valutakurser, gebyrer, provisjoner samt beregningsmetoder. 
 
I retningslinjene er det angitt krav til hvem brukeravdelingens programmeringsgruppe skal 
bestå av. Det skal også etableres nødvendige administrative rutiner for gjennomføring av 
programmeringsfasen. Rutinene bør bl.a. inneholde retningslinjer for møter, korrespondanse, 
referater og distribusjon av disse. 
 
 
Prosjektering 
 
Når kommunestyrets endelige behandling av en byggesak er gjennomført, skal saken 
overføres til eiendomsenheten for videre prosjektering. 
 
Prosjekteringsfasen deles i skisseprosjekt, forprosjekt, hovedprosjekt og detaljprosjekt. 
Ved avslutning av forprosjektfasen revideres kostnadsberegningen, finansieringsplanen og 
oversikten over driftskonsekvensene. Hvis kostnadsberegningen antas å bli høyere enn 
kostnadsrammen som er bevilget, må byggekomiteen vurdere omfanget av prosjektet og 
eventuelt legge saken fram for kommunestyret før prosjektet videreføres. Usikkerheten for 
kostnadsberegningen ved avslutning av forprosjektfasen bør ligge innenfor +/- 10 %. 
 
I forbindelse med prosjekteringen gjennomføres det en ny organisering av prosjektet. 
Brukeravdelingenes programmeringsleder følger imidlertid prosjektet videre.  
 
Kontrahering  
 
Valg av entreprenør skal behandles av byggekomitèen. Organisasjonsplanen skal 
kompletteres basert på valg av entrepriseform. 
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Prosjektleder utarbeider anbudsinnstilling som antas av byggekomitèen. Hvis de mottatte 
anbudene er høyere en den kostnadsrammen som er bevilget, må det søkes kommunestyret via 
byggekomitèen om nødvendige tilleggsbevilgninger før byggesaken kan videreføres. 
Finansieringsplan og driftskonsekvenser skal revideres. Etter inngått avtale med 
entreprenøren utarbeides et byggebudsjett. Post for marginer og reserver bør utgjøre minst 5 
% av prosjektkostnad. 
 
Prosjektets ferdigstillelsesdato skal fastsettes og kontraktfestes.  
 
Produksjon 
 
Etter oppstart av produksjonsfasen rapporterer prosjektleder regelmessig til byggekomitèen. 
Rapportens hovedpunkter skal være framdriftsmessige og økonomiske forhold. Status, inkl 
framdrift og økonomi, skal rapporteres til formannskapet hvert kvartal. Ved avvik skal det 
også rapporteres til fagutvalget og kommunestyret. Ved store avvik skal det rapporteres 
omgående.  
 
I produksjonsfasen skal det utarbeides en hovedframdriftsplan fra startdato til kontraktfestet 
ferdigstillelsesdato. Videre skal det utarbeides detaljerte kortidsplaner innenfor 
hovedframdriftsplanens rammer.  
 
Regnskapet skal føres hos økonomiavdelingen. 
 
 
5.2.2 Virkningstidspunkt for gjeldende retningslinjer 
 
Retningslinjene for gjennomføring av utbyggingsprosjekter ble revidert april 2009. Tre av de 
investeringsprosjektene som er gjennomgått i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har hatt sin 
oppstart før 2009. Gjennomføringen skal derfor ha vært gjort etter de opprinnelige 
retningslinjene fra 2003. Av disse framgår det at retningslinjene gjelder gjennomføringen av 
alle utbygningsprosjekter i regi av Enebakk kommune. Med utbyggingsprosjekter her menes 
bygninger, dvs. nybygg, tilbygg og ombygninger, samt andre bygningsmessige tiltak som 
medfører vesentlige endringer som for eksempel bruksendring av bygningen.  
 
 
5.2.3 Organisering av utbyggingsprosjekter - kirken / fellesrådet 
 
Kommunestyret vedtok 18. juni 2007 følgende i forbindelse med kirkelige prosjekter som 
finansieres av Enebakk kommune: 

• Prosjektene skal godkjennes av Enebakk kommune når det foreligger et 
skisseprosjekt. Dersom det gjennom prosjektets framdrift framkommer betydelig 
avvik fra dette, spesielt i størrelse/ kostnader, legges saken fram for Enebakk 
kommune på nytt. 

• Prosjekter over 3 mill kr ønskes ivaretatt av kirkelig plan- og byggekomité, hvorav to 
representanter oppnevnes av Enebakk kommune. 

• Sakspapirer/møtereferater bes sendt rådmannen, som også bør ha møte- og talerett i 
komiteen. 
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5.3 Vurderinger  
 
Enebakk kommune har utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av utbyggingsprosjekter i 
kommunal regi. Dette er vedtatt av formannskapet 20. april 2009. Endringene i forhold til 
tidligere reglement handler bl.a. om en utvidelse av reglementets virkningsområde til ikke 
bare å gjelde byggeprosjekter, men også andre utbyggingsprosjekter. Det er i retningslinjene 
henvist til Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985. Denne loven er nå opphevet og erstattet 
med ny lov av 27. juni 2008. Henvisningene i kommunens reglement bør således endres til å 
være i samsvar med den gjeldende lov. 
 
Kommunens retningslinjer er et utfyllende dokument som i detalj beskriver hvordan de 
forskjellige faseinndelingene skal være i forbindelse med gjennomføringen av prosjektene.  
 
Etter revisjonens oppfatning er Enebakk kommunes retningslinjer i samsvar med det 
anerkjent litteratur anbefaler. Prosjektene skal gjennomføres i faser og det er beskrevet 
detaljert hvordan disse skal gjennomføres. Når det gjelder ansvarsfordelingen gjennom 
prosjektet er ansvaret for de forskjellige fasene fastsatt i retningslinjene. Det er for hver fase 
angitt hvordan organiseringen av prosjektet skal være. Prosjektleders rolle og ansvarsforhold 
er også beskrevet. 
 
Når det gjelder økonomi er det i de forskjellige fasene henvist til hvilke kostnadsberegninger 
som skal legges til grunn. Det er også lagt opp til bruk av en anerkjent standard for beregning 
av kostnader. I denne er det også tatt med risikomarginer. Etter revisjonens vurdering synes 
det derfor som om det i tilstrekkelig grad tas hensyn til risiko i forhold til økonomi på 
områder som er kjent. Etter revisjonens syn bør det imidlertid også tas inn i kommunens 
retningslinjer et eget punkt hvor det redegjøres for eventuelle områder der det er identifisert 
usikkerhet og hvilke vurderinger som gjøres av disse. Dette bør også synliggjøres ovenfor 
kommunestyret i forbindelse med vedtak om budsjett.  
 
Når det gjelder framdriften i prosjektet er det i de forskjellige fasene fastsatt hvilke planer for 
fremdriften av prosjektet som skal lages. Dette synes også å være ivaretatt innenfor de 
anbefalinger som er gitt på området. 
 
Det går også fram av retningslinjene hva som skal gjøres i de tilfeller anbudene er høyere enn 
den kostnadsrammen som er bevilget. Det er også anbefalt at en reserve utgjør minst 5 % av 
prosjektkostnaden. 
 
Retningslinjene legger opp til en tett rapportering fra prosjektleder til byggekomiteen. Både 
framdriftsmessige og økonomiske forhold skal rapporteres. Hvert kvartal skal det rapporteres 
til formannskapet, og ved avvik skal det rapporteres til fagutvalget og kommunestyret. 
Gjennom disse rutinene synes det som om det er lagt til rette for at informasjon om prosjektet 
blir rapportert og informert i tilstrekkelig grad både til byggekomité og til politisk nivå.  
 
Retningslinjene er i utgangspunktet laget med sikte på å kvalitetssikre prosessen knyttet til 
byggeprosjekter. Dette ble endret gjennom vedtak i formannskapet 20. april 2009. Enebakk 
kommune bør ajourføre teksten i retningslinjene basert på dette vedtaket slik at 
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retningslinjene blir presise i forhold til sitt virkeområde, herunder også passer for andre type 
prosjekter enn rene byggeprosjekter. 
 
Revisjonen ser det som meget positivt at retningslinjene er utvidet til ikke bare å gjelde 
bygninger men alle utbyggingsprosjekter. For prosjekter som ikke blir definert under dette 
regelverket vil økonomireglementet være styrende for prosjektet.  
 
Etter utvidelsen av hvilke prosjekter som skal følge kommunens retningslinjer, vil det være 
færre prosjekter som bare skal forholde seg til kommunens økonomireglement. Etter 
revisjonens syn vil dette reglementet være dekkende for de typer prosjekter det nå vil gjelde 
for. Det er henvist til at det skal være en prosjektleder samt en hensiktsmessig 
prosjektorganisasjon. Prosjektleders oppgaver, samt ansvar, er beskrevet.  
 
Når det gjelder rapportering av økonomi skal det varsles oppover i systemet hvis man ser at 
det blir budsjettoverskridelser. For prosjekter over 5 mill skal det utarbeides regnskapsrapport 
med prognose hvert tertial. Det er gitt åpning for at prosjekter under dette beløpet skal tas 
med. Etter revisjonens syn bør kommunen vurdere å sette dette beløpet fast lavere slik at det 
ikke blir en vurdering hva som skal tas med. Alle store prosjekter vil da bli presentert i 
tertialrapportene med medgått beløp og estimert sluttbeløp. Dette vil gjøre at kommunens 
politikere lettere vil få en helhetlig oversikt over kommunens økonomi gjennom året. 
 
 

5.4 Konklusjon  
 
Våre undersøkelser viser at kommunens økonomireglement og retningslinjer på området er 
tilfredsstillende i forhold til å beskrive ansvarsforhold, prosjektorganisasjon, samt faser og 
aktiviteter.  
 
Når det gjelder risikohåndtering i forhold til økonomi synes det som om dette er ivaretatt. Det 
er angitt sikkerhetsmarginger i de forskjellige fasene samt at det er lagt opp til bruk av 
anerkjent standard i forbindelse med beregning av kostnader. Etter vårt syn bør det også tas 
inn et punkt i retningslinjene som omhandler eventuelle områder hvor det er usikkerhet. Slik 
usikkerhet bør også synliggjøres for kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
 
Etter vårt syn er også de beskrevne rapporteringsrutiner for økonomi og fremdrift 
tilfredsstillende. 
 
Enebakk kommunes retningslinjer er i 2009 utvidet til ikke bare å gjelde byggeprosjekter. 
Teksten i retningslinjene er imidlertid ikke ajourført og tilpasset dette vedtaket. Det er også 
referanser til gammel lov når det gjelder virkeområde. Dette bør ajourføres. 
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6 Etterlevelse av rutiner 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Revisjonskriterier 
 
Revisjonskriteriene for dette kapittelet er Enebakk kommunens reglement på området, jfr. 
kap. 5: 
 

• Kommunens rutinebeskrivelser/økonomireglement skal følges i forbindelse med 
styring av investeringsprosjekter 

 

6.2 Faktabeskrivelse 
 

6.2.1 Organisering 
 
I Enebakk kommune er det ansatt to personer med oppgave å være prosjektledere for 
kommunens investeringsprosjekter. Disse er organisatorisk plassert under kommunalsjef for 
teknikk og miljø. Sommeren/høsten 2010 ble kapasiteten utvidet fra å være èn dedikert 
prosjektlederstilling til å bli to. Det er også opplyst at kommunen har inngått rammeavtale 
med eksterne selskaper angående både byggeledelse og prosjektledelse. Det er i første 
omgang byggeledelse som man ser for seg at kommunen vil kjøpe eksternt etter behov. 
 
Enebakk kommune har en fast oppnevnt byggekomité, som består av 5 faste medlemmer. I 
2009 hadde byggekomitéen 12 møter, mens det i 2010 ble avholdt 8 møter.  
 
 

6.2.2 Vurdering av prosjekter 
 
Vi har foretatt en gjennomgang av fire utvalgte investeringsprosjekter. Kontrollutvalget i 
Enebakk kommune har foretatt utvelgelsen av de prosjektene som er gjennomgått. 
 
 
NAV-kontoret 
 
Dette prosjektet har vedrør en ombygging av lokaler i Strømsborgbygget for å kunne ivareta 
en samlokalisering mellom NAV og kommunens sosialtjenester. 

• Følger Enebakk kommune de vedtatte rutinene i forbindelse med oppfølgingen av 
investeringsprosjekter? 

o Tar Enebakk kommune tilstrekkelig hensyn til risiko i planlegging av nye 
prosjekter? 

o Har kommunen tilfredsstillende systemer for å følge opp at prosjekter 
gjennomføres som forutsatt? 

o Er det tilfredsstillende rapportering til politisk nivå gjennom prosessen? 
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Fra sentralt hold er det utarbeidet standard kravspesifikasjon som lokale NAV-kontor skal 
benytte. Dette skulle sikre en enhetlig kvalitet på lokalene som enheten skal disponere, alene 
eller sammen med kommunen. Kravspesifikasjonen er bygget opp med en rekke spesifikke 
krav. Det framgår av kravspesifikasjonen at den er basert på krav man stort sett vil stille ved 
et nybygg eller bygg som moderniseres/rehabiliteres til dagens standard med arealer tilpasset 
leierens behov. Det er i kravspesifikasjonen gitt spesifikasjoner omkring: 
 

• Layout og romprogram 

• Generelle krav 

• Tekniske krav 

• Sikkerhet 
 
Enebakk kommune har utarbeidet HMS-plan for ombygging av NAV-kontoret. Her framgår 
oversikt over ansvarsfordeling og krav til gjennomføring av HMS-tiltak i byggefasen. 
 
På bakgrunn av kravspesifikasjonen fra NAV har Enebakk kommune utarbeidet konkurranse- 
grunnlag for innvendig ombygging for NAV kontorer. 
 
For bygningsmessige arbeider og arbeider med ventilasjon ble det besluttet å lyse ut 
anbudskonkurranser. Elektrikerarbeider er kjøpt inn via Enebakk kommunes rammeavtale (kr 
958 325), mens rørleggerarbeidene er gjort som et direkte kjøp (kr 136 732). For det arbeidet 
som ble lyst ut ble de leverandørene med lavest pris valgt. For det bygningsmessige arbeidet 
er det tilleggsfakturert om lag 1,7 mill kroner mer enn det som den opprinnelige kontrakten 
tilsa. For ventilasjonsdelen ble det bare mindre tillegg.  
 
Det er opplyst at det på det tidspunktet hvor arbeidet ble igangsatt for de bygningsmessige 
arbeidene, så var grunnlaget mangelfullt slik at mengdespesifikasjonene ikke var komplette. 
På grunn av tidspress ble det heller ikke gjennomført noe forprosjekt med beregning av 
kostnader. Dette har medført at det har påløpt betydelig høyere kostnader enn det man hadde 
forventet på forhånd. NAV har betalt om lag 2,3 mill kroner av de påløpne kostnadene. 
 
Det ble foretatt en rapportering til byggekomiteen første gang 25. nov 2008. Her framgår det 
at rammetillatelse ble gitt 21.10.2008 og igangsettelsestillatelse ble gitt 11.11.2008. Det ble 
satt krav fra NAV sin side om ferdigstillelse senest 19.03.2009. Datanettverket skulle være 
ferdig 16.02.2009. Det ble videre oppgitt at det ble vurdert som meget knapp tid, men at 
prosjektet var i rute. Det ble videre rapportert til byggekomiteen 10.02.2009 og 10.03.2009. 
Her framgår det at det var meget knapp tid, men at prosjektet var i rute. I møtet 14.04.2009 
framgår det at NAV-kontoret ble åpnet i uke 12 som forutsatt. 
 
I rapporteringen til byggekomiteen er det ikke redegjort for økonomien i prosjektet. Det er 
utarbeidet endelig prosjektregnskap for dette prosjektet. Prosjektregnskapet er fremlagt for 
kommunestyret. 
Kommunens tertialrapporter i byggeperioden har ikke gitt informasjon om den økonomiske 
utviklingen i prosjektet.  
 
 
Utbygging veikryss Vågsenteret: 
 
Dette prosjektet vedrører omlegging av veikryss fylkesvei 155 og Sagstuveien/ Vestliveien. 
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Dette prosjektet løp fra desember 2007 til juni 2009. Det er opplyst at krysset Fylkesvei 
155/Vestliveien i hovedsak var ferdig i juni 2008, og at arbeidene med Sagstuveien ble 
gjennomført høsten 2008 og våren 2009. I dette prosjektet ble det benyttet ekstern konsulent 
til prosjektering av prosjektet. Dette selskapet har utarbeidet anbudsdokumentene samt en 
detaljert byggeplan med beskrivelse av arbeidet og aktuelle tegninger. Konsulentselskapet har 
også stått for anbudsåpning, samt kontrollregning av de innkomne tilbudene.  
 
Etter det vi har fått opplyst ble det ikke foretatt noen rapportering om status for fremdrift eller 
økonomi før dette prosjektet var ferdig. 
 
Prosjektleder la i kommunestyret 15.2.2010 fram en totaloversikt over kostnadene i prosjektet 
og finansieringsbehovet. Totalkostnaden som ble presentert var kr 9 870 000. Med fratrekk av 
mottatt bidrag fra andre i dette prosjektet var kommunens andel av kostnadene presentert som 
kr 5,6 millioner. 
 
En gjennomgang av kommunens regnskaper viser at disse tallene ikke er i samsvar med 
regnskapet. Prosjektleder har opplyst at årsaken til dette er at det i det prosjektregnskapet som 
ble fremlagt ikke var tatt med konsulenttjenester.  Totalt utgjør dette om lag 1,5 mill kroner. 
Det er opplyst at dette må da dekkes inn gjennom en ny tilleggsbevilgning. 
 
Prosjektleder har pr. 29. juli 2010 laget en evalueringsrapport for omlegging av dette krysset. 
Det framgår av denne at: ”det var opprinnelig kun tatt med opprustning av Sagstuveien med 

tilhørende infrastruktur (vann, avløp, overvann, strøm, kabler for telefon, bredbånd m.m) opp 

til øvre innkjøring ved Vågsenteret, men entreprenøren hadde gitt pris på tilsvarende 

arbeider for Sagstuveien opp til Tiurveien.  

 

Under anleggets gang ble det besluttet å gjennomføre opprustning av Sagstuveien helt opp til 

Tiurveien, da eksisterende infrastruktur ikke var tilfredsstillende og at det i flere år hadde 

vært problemer med overvann i Sagstuveien.  

 

Ved anbudsinnhenting var ikke kostnader til grunnerverv, kostnader med å erstatte 

eksisterende gjerder, hekker, planter og eventuelle kostnader med tilbakeføring/ istandsetting 

av adkomster og lignende tilbake til den stand før anlegget ble bygget. 

 

Videre ble det i forbindelse med utbedring av krysset og Sagstuveien nødvendig å legge om 

kabelanlegg, gatelys og resterende infrastruktursom. 
 
Prosjektleder har også oppgitt at Statens vegvesen stilte en del krav i løpet av anleggsperioden 
til kvaliteten på deler av anlegget, bl.a. krav til en annen type kantstein som medførte noe 
merkostnader. Det er også oppgitt at det også medførte en merkostnad at det ikke forelå en 
bindene avtale mellom Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk samt Telenor. Telenor dekket 
ca 25 % av de kostnadene som kommunen hadde ved omlegging av kabel i krysset. 
 
Prosjektleder konkluderte med at det er behov for tettere oppfølging både teknisk og 

økonomisk av utbyggingsprosjekter. 
 
Prosjektleder har opplyst at erfaringene fra dette prosjektet var avgjørende for omleggingen 
av rutinen om at ikke bare byggeprosjekter, men også anleggsprosjekter, skulle følge de 
utarbeide retningslinjer for gjennomføring av utbygningsprosjekter i kommunal regi. Dette 
ville da bl.a. medføre rapportering til byggekomiteen. 



Forvaltningsrevisjon   Prosjektstyring 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 19 ENEBAKK KOMMUNE 
 
 

 
Kommunens tertialrapporter i byggeperioden ga ikke informasjon om den økonomiske 
utviklingen i prosjektet. I tertialrapport for 1. tertial 2009 framgår det at ”det er ikke meldt om 

avvik for nye investeringsprosjekter, tidligere definerte avvik ved forskjellige prosjekter er 

dekket inn ved tilleggsbevilgninger og ved bruk av det regnskapsmessige mindreforbruket i 

2008. Kun merkostnader ved veikryss RV 155 og Sagstuveien/Vestliveien og merkostnader 

ved rehabilitering av toaletter ved Yre Enebakk skole gjenstår. 

 
 
Utbedring Enebakk kirke 
 
Opprinnelig ble det bevilget midler til utvendig rehabilitering av kirken. Det viste seg 
imidlertid at det var nødvendig å sette i stand konstruksjoner i taket og tårnet før utvendig 
rehabilitering kunne gjennomføres. I kommunestyremøtet 11. mai 2009 vedtok man å 
omdisponere de allerede bevilgede midler til å sette i stand konstruksjoner i tak og i tårnet, 
noe som utgjorde kr 6 875 000. I handlingsprogrammet var det budsjettert med 4 mill kroner i 
2008 og 2,875 mill i 2009. Av budsjettet på 4 mill i 2008 skulle 1,2 mill finansieres med 
refusjon fra staten. 
 
Ansvaret for dette prosjektet var det Enebakk kirkelige fellesråd ved kirkevergen som hadde. 
Finansieringen av dette prosjektet bestod av tilskudd fra Enebakk kommune, samt refusjon fra 
staten. Kommunestyret vedtok i møte 3/11-2008 at det utarbeidede skisseprosjektet skulle 
legges til grunn for den videre framdriften i saken. Ordfører og teknisk sjef ble oppnevnt til å 
sitte i kirkelig plan- og byggekomité. I saksfremlegget til denne saken er det redegjort for 
hvilke vurderinger som var gjort i forhold til skisseprosjektet. Det ble bl.a. redegjort for de 
kostnadsoverslag som Multiconsult hadde gjort i forbindelse med det arbeidet som skulle 
gjøres. Den videre dialogen med Riksantikvaren og mulig endringer er også beskrevet. 
 
En anbudskonkurranse i forbindelse med rehabilitering av tårnet ble lyst ut den 20. mai 2008. 
Det kom inn bare ett tilbud i denne forbindelse. Dette utgjorde om lag 2,5 mill kroner. I 
forbindelse med anbudsforhandlingene vedtok fellesrådets byggekomité å inkorporere skifting 
av tak i samme kontrakt. Det ble gitt forespørsel til det ene selskapet som hadde inngitt tilbud 
til det opprinnelige arbeidet. Selskapet ga da et nytt tilbud for begge arbeidene på i alt kr 
5 385 000. Begrunnelse for å gjøre dette var at det ville være gunstig å koordinere de ulike 
oppgavene i samme kontrakt. 
 
Det er opplyst at alt planlagt arbeid ble gjort i nært samarbeid med Riksantikvaren og 
arbeidstilsynet. Det kom bl.a. pålegg om å gjennomføre en del sikringsarbeider både på loft 
og tak før arbeidet kunne gjennomføres. Prosjektleder har satt opp en oppstilling som viser 
tilleggsarbeider på prosjektet utover det som var inntatt i den gjeldene kontrakt. Dette utgjør 
om lag 1,1 mill kroner. Hovedgrunnene har vært: 

• Annen takstein etter pålegg fra Riksantikvaren  kr 190 000 

• Råte i rennene i sakresti     kr 217 701 

• Leie av kran for å løfte tårnet     kr 456 310 

• Ekstra timer       kr 113 413 
 
For utvendig maling av kirken er det inngått kontrakt med et selskap etter at dette arbeidet er 
blitt lyst ut. Kontrakten utgjorde kr 1 063 106, hvorav kr 108 000 gjaldt sandblåsing av den 
ene veggen som ikke lot seg kjemisk rense. 
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Budsjettet baserte seg på en tilstandsrapport som Multiconsult hadde gjort i februar 2008, 
hvor kostnadene til rehabilitering ble beregnet til kr 6 875 000. Det viste seg at 
konsulentselskapet hadde oversett betydelige råteskader i sin gjennomgang. En ny 
tilstandsrapport anslo skadene som så omfattende at det var behov for om lag 7,5 mill kroner i 
ytterligere midler for å utbedre skadene. 
 
I et notat til ordfører og rådmann av 26. mai 2010 fra kirkevergen framgår det at det kunne 
antas at det ville påløpe kostnader i størrelses 250-300 000 utover det som var kjent pr dato. 
 
Enebakk kommune sitt regnskap for 2009 viser overføring av kr 6 875 000 til kirkelig 
fellesråd for dekning av kostnad til arbeid på kirken. Dette skulle finansieres bl.a. med mottatt 
tilskudd på fra Staten som kommunen hadde beregnet til 1,2 mill kroner. Prosjektleder har 
imidlertid forutsatt at det statlige tilskuddet skulle komme i tillegg til det beløpet som 
kommunen hadde bevilget. Det endelige tilskuddet var beregnet til 1,6 mill kroner. Dette 
medførte at Enebakk kommune manglet finansiering på 1,2 mill kroner i dette prosjektet. Det 
er i tillegg til ovennevnte beløp tilleggsbevilget kr 551 000 i kommunestyret 10. mai 2010. 
Beløpet er finansiert ved opptak av lån. 
 
I dette prosjektet har prosjektleder rapportert til en byggekomité opprettet av kirkelig 
fellesråd. Fra Enebakk kommune har ordfører sammen med teknisk sjef sittet i denne 
komiteen. Det er blitt gjennomført 14 møter i byggekomiteen fra 10. desember 2008 fram til 
28. september 2010. I disse møtene er framdriftsplaner, statusoppdateringer og økonomiske 
oversikter blitt omtalt. I de tilfeller hvor det er omtalt økonomiske forhold er disse detaljert 
fremstilt og redegjort for av prosjektleder. Kopi av møtereferat fra byggekomiteen er også 
sendt rådmannen. I møtet 4. mars 2010 er det vedtatt at Enebakk kommune skal orienteres om 
den økonomiske statusen. Det er også detaljert redegjort for de økonomiske forholdene i 
prosjektet. Kommunestyret foretok en tilleggsbevilgning til dette prosjektet 5. mars 2010. På 
bakgrunn av den bevilgningen laget kirkevergen et notat av 26. mai 2010 til ordføreren og 
rådmannen. Kirkevergen har oppgitt at hun ønsket å oppdatere de opplysningene som ble gitt 
slik at Enebakk kommune ble informert om utviklingen i prosjektet både økonomisk og 
framdriftsmessig. 
 
 
Utvidelse av Flateby barnehage  
 
Dette var opprinnelig et prosjekt som gjaldt utvidelse av både Ytre Enebakk og Flateby 
barnehage. Opprinnelig valgt entreprenør gikk imidlertid konkurs før utbygging av Flateby 
barnehage ble påbegynt.  Det ble gjennomført forhandlinger med underentreprenørene til den 
valgte entreprenøren og avtale om bygging barnehagen på de samme vilkårene ble inngått. 
 
Prosjektet har rapportert til Enebakk kommune sin byggekomité. Det er avholdt 8 møter i 
byggekomiteen i perioden 25.11 2008 til 22.01 2010. Møtereferatene omtaler ikke økonomi 
med unntak av at komiteen har uttrykt bekymring i forbindelse med konkursen til den 
opprinnelige entreprenøren. Det er uttrykt som mål at denne konkursen ikke skal gi noe 
økonomisk tap for kommunen. Det er i noen grad redegjort for fremdriften til prosjektet i 
disse referatene. Kommunens tertialrapporter i byggeperioden gir ingen informasjon om den 
økonomiske utviklingen i prosjektet.  
 
Prosjektleder har redegjort for hvilken prosess det har vært i forkant av igangsettelsen av 
prosjektet. Romprogrammet er blitt utarbeidet i samarbeid med styreren for barnehagene. De 
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bygningsmessige ytelsesbeskrivelser er laget av prosjektleder. De faste innredningene bygger 
på beskrivelser fra styrerne. Når det gjelder valg av gulvbelegg og lignende har renhold 
kommet med innspill. Det er benyttet eksterne rådgivere for utarbeidelse av tekniske 
ytelsesbeskrivelser innen VVS-teknikk og elektroteknikk. 
 
Når det gjelder evalueringen av de innkomne tilbudene har prosjektleder foretatt evaluering 
av priser og kontroll av arealer, mens evaluering av planløsninger er gjennomført i samarbeid 
med styrerne for barnehagene. 
 
Det ble utarbeidet detaljerte kravspesifikasjoner for bygging av barnehagen. 
 
 

6.2.3 Tertialrapportering 
 
I kommunens tertialrapportering for 2009 og tidligere er det ikke gitt opplysninger om 
økonomi og status for kommunens investeringsprosjekter før prosjektene er endelig ferdige. 
De opplysninger som er gitt i tertialrapporten disse årene er den totale rammen for 
investeringer i kommunen samt at det er redegjort for hvordan prosjektene skal finansieres. 
Det er satt opp en liste over alle prosjektene som skal finansiers helt eller delvis med 
låneopptak enten vedtatt det året eller videreført fra tidligere år. I de tilfeller hvor det har vært 
overskridelser i prosjekter har i tertialrapportene henvist til hvordan disse skal dekkes inn.  
 
Tertialrapporteringen for 1. tertial 2010 og senere inneholder en tabell hvor alle kommunens 
løpende investeringsprosjekter er satt opp. Det er gitt opplysninger om regnskapsførte tall, 
budsjett og gjenstående budsjett. Det er i tillegg gitt kommentarer til samtlige prosjekter. Det 
er her gitt opplysninger om hvor prosjektet befinner seg i prosessen samt opplysninger om 
hva eventuelt forventet avvik er. For en del prosjekter er det gitt utfyllende kommentarer om 
både framdriftsmessige og økonomiske forhold med utdyping av årsak til eventuelle avvik.   
 

6.3 Vurderinger  
 
Generelt 
Ingen av de prosjektene vi har gjennomgått har fullt ut fulgt kommunens vedtatte 
retningslinjer for utbyggingsprosjekter. Når det gjelder utbedring av Enebakk kirke så har 
Kirkevergen hatt ansvaret for dette prosjektet. Prosjektet har således ikke vært direkte bundet 
av kommunens utarbeidede retningslinjer. Når det gjelder utbygging av veikryss Vågsenteret 
så omhandlet ikke kommunens retningslinjer slike typer prosjekter på det tidspunktet dette 
prosjektet ble igangsatt. Retningslinjene er imidlertid nå endret til også å gjelde slike 
prosjekter og ikke bare rene bygningsprosjekter. 
 
 
Nav- kontoret 
 
Alle kravspesifikasjoner til kontorene ble utarbeidet fra statlige hold slik at Enebakk 
kommune ikke var involvert i dette. Det er opplyst at tidspress gjorde at det ikke ble foretatt 
tilstrekkelige beregninger av kostnadene før oppstart av prosjektet. Det er rapportert til 
byggekomitéen gjennom prosessen men da bare på fremdriftsmessige forhold. Det 
fremkommer ikke av komitéens møtereferater at økonomien i prosjektet er vurdert. I 
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kommunens tertialrapporter i perioden er økonomiske forhold ikke omtalt i dette prosjektet. 
Etter revisjonens syn var ikke dette prosjektet i tilstrekkelig grad kostnadsberegnet i forkant 
av oppstart. I tillegg var tiden knapp for å få prosjektet ferdig til den tiden som NAV hadde 
satt. Risikoen ble på bakgrunn av dette høy.  
 
Utbygging veikryss Vågsenteret 
 
Dette prosjektet hadde i utgangspunktet en budsjettramme på 5,6 mill kroner og skulle 
følgelig fulgt de retningslinjene som økonomireglementet tilsa. Det er opplyst at det ikke har 
blitt foretatt noen rapportering om status for fremdrift eller økonomi før prosjektet var ferdig.  
 
I følge økonomireglementet skulle det hvert tertial utarbeides regnskapsrapport med prognose 
for prosjektet. Dette for å forutse avvik mellom budsjett og prosjektregnskap. Videre fremgår 
det av økonomireglementet at prosjektleder skulle ha varslet rådmannen som burde framlagt 
sak til politisk organ i forbindelse med at prosjektet ble utvidet til også å ta med seg en større 
del enn det som opprinnelig var planlagt. Av økonomireglementet framgår det at prosjektleder 
skal overholde politisk vedtatt ramme for prosjektet. Dette har ikke skjedd i dette prosjektet.  
 
Det er benyttet eksternt firma til prosjektering samt kontrollregning av innkomne tilbud. Etter 
vårt syn fremstår anbudsdokumentene og byggeplanene som tilfredsstillende og dekkende for 
det arbeidet som opprinnelig skulle gjøres. Prosjektleder gikk utover sine fullmakter i 
forbindelse med at prosjektets omfang ble utvidet i forhold til det som var vedtatt av 
kommunestyret. Dette er det også redegjort for i forvaltningsrevisjonsrapporten om Offentlige 
anskaffelser i Enebakk kommune 
 
Revisjonen ser det som positivt at kommunens retningslinjer for utbygningsprosjekter nå er 
utvidet til også å gjelde andre enn rene byggeprosjekter slik at slike prosjekter for fremtiden 
forutsetter en enda tettere oppfølging enn det økonomireglementet har lagt opp til. Prosjekt-
leder konkluderte også i sin evalueringsrapport med at det er behov for en tettere oppfølging 
både teknisk og økonomisk av byggeprosjekter. 
 
 
Utbedring Enebakk kirke 
 
Dette prosjektet er gjennomført av Kirkelig fellesråd og kan følgelig ikke vurderes opp mot 
Enebakk kommunens interne rutiner. Etter revisjonens syn har dette prosjektet blitt fulgt tett 
opp av fellesrådets prosjektleder. Det er blitt rapportert jevnlig til den oppnevnte 
byggekomitéen hvor kommunen har vært representert både med ordfører og teknisk sjef. 
Rapporteringen har etter vårt syn inneholdt relevant og opplysende informasjon både om 
økonomiske og fremdriftsmessige forhold slik at både kommunens administrasjon og politisk 
nivå gjennom ordføreren er blitt holdt tilstrekkelig orientert om utviklingen i prosjektet.  
 
Kirkevergen har også detaljert redegjort for de økonomiske forholdene og fremdriften i et eget 
notat til ordfører og rådmann på bakgrunn av en tilleggsbevilgning. I dette prosjektet var det 
stor usikkerhet knyttet til hva som kunne forventes å påløpe av kostnader. I forkant av 
prosjektet ble det benyttet ekstern ekspertise for å vurdere hvilke kostnader som kunne påløpe 
i prosjektet. Det synes derfor som det er gjennomført adekvate tiltak for å begrense risikoen i 
prosjektet.  
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Etter revisjonens vurdering har prosjektet forholdt seg til kommunestyrets vedtak om 
”Organisering av utbyggingsprosjekter - kirken / fellesrådet” på en tilfredsstillende måte.  
 
 
Utvidelse av Flateby barnehage 
 
Gjennomgangen av dette prosjektet viser at det ikke er gjennomført i samsvar med Enebakk 
kommunes vedtatte retningslinjer for gjennomføring av utbyggingsprosjekter. 
 
Revisjonen kan ikke se at det i dette prosjektet er opprettet en programmeringsgruppe som har 
utarbeide et byggeprogram, slik kommunens retningslinjer tilsier skulle ha vært gjort. 
Fremdriftsplaner og hovedplan med fremdrift og koordinering og styring av hele prosjektet 
skulle også ha vært utarbeidet. Prosjektleder har opplyst at styrer for barnehagen har deltatt i 
forbindelse med utarbeidelse av romprogrammet slik at brukerne har vært representert i 
utformingen men ikke i en slik grad som retningslinjene tilsier. Det er utarbeidet detaljerte 
kravspesifikasjoner i forbindelse med den anbudsinnhentingen som ble gjennomført. Av 
kommunens retningslinjer framgår det at prosjekteringsfasen skal deles inn i skisseprosjekt, 
forprosjekt, hovedprosjekt og detaljprosjekt. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at disse 
fasene er gjennomført. Det er imidlertid utarbeidet detaljerte kravspesifikasjoner i forbindelse 
med anbudsutlysningen. 
 
Av retningslinjene framgår det at prosjektleder skal rapportere regelmessig til byggekomitéen. 
Rapporteringen skal inneholde framdriftsmessige og økonomiske forhold. I byggekomitéens 
møter i perioden prosjektet har pågått har prosjektet blitt omtalt, men det framgår ikke av 
møtereferatene at det er gitt informasjon om økonomisk status i prosjektet. Det er heller ikke 
rapportert om økonomi til formannskapet hvert kvartal slik retningslinjene tilsier. 
 
 
Oppsummering 
 
Slik revisjonen ser det har ikke prosjektene, med unntak av prosjektet utbedring av Enebakk 
kirke som fellesrådet har hatt ansvaret for, fulgt de retningslinjer og reglementer som 
kommunestyret i Enebakk kommune har forutsatt skal følges. Det har vært liten eller ingen 
informasjon omkring økonomien i prosjektene før disse har vært endelig ferdig.  
 
Tertialrapporteringene for 2010 viser imidlertid at kommunen har lagt om sine rutiner og i 
langt sterkere grad har gitt informasjon om de investeringsprosjekter som løper i kommunen. 
Dette gir etter vårt skjønn kommunestyret en bedre anledning til å følge de enkelte 
prosjektene både framdriftsmessig og økonomisk. Dette gjør også at man i langt større grad 
også får en totaloversikt over de løpende prosjektene som kommunen er involvert i. 
 
Når det gjelder i hvilken grad kommunestyret er gjort kjent med risikoen i de fire 
gjennomgåtte prosjektene er vi ikke kjent med annen informasjon enn det som framgår i 
forbindelse med rapportering til byggekomiteen.  Vi er ikke kjent med at dette har vært omtalt 
i forkant av oppstart av 3 av prosjektene. I kommunens retningslinjer er det heller ikke omtalt 
spesielt risiko i prosjektene utover det å sette en kostnadsramme med en viss prosentvis 
buffer. Når det gjelder prosjektet om utbedring av Enebakk kirke er det etter vårt syn detaljert 
redegjort for de usikkerheter som lå i dette prosjektet gjennom behandlingen av 
skisseprosjektet i kommunestyret. Det var bl.a. redegjort for avklaringer som måtte gjøres mot 
Riksantikvaren. Det ble også redegjort for at noen kostnader kunne ikke fastslås før taket var 
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tatt av. I dette prosjektet er det også fortløpende gitt informasjon til Enebakk kommune om de 
endringer som har oppstått. 
 
For ombygging av NAV-kontoret er det opplyst at det ikke ble gjennomført inngående 
kostnadsberegninger av prosjektet i forkant. Bakgrunnen for dette var at det var et 
hasteprosjekt som måtte bli ferdig innen den frist som NAV hadde satt. Etter vårt skjønn 
burde denne betydelige usikkerheten ha vært meddelt kommunestyret. Alle tekniske 
spesifikasjoner var fastsatt fra sentralt hold.  
 
For utbygging av veikryss Vågsenteret var dette et prosjekt som ble lagt ut som totalentreprise 
og således ikke burde ha vært behengt med stor risiko. Prosjektet ble imidlertid betydelig 
utvidet i forhold til det som var vedtatt av kommunestyret, og den store budsjettsprekken 
skyldtes denne utvidelsen av prosjektet.   
 
Enebakk kommunes retningslinjer beskriver i detalj prosessen for hvordan prosjektene skal 
styres. Det er bl.a. redegjort for hvilken usikkerhet det skal budsjetteres med og hvilke grep 
som skal gjøres dersom prosjektene ikke kan gjennomføres innenfor de budsjettrammer som 
er fastsatt. Etter vårt syn mangler det imidlertid et punkt i retningslinjene som omhandler 
mulig risiko for at uforutsette ting kan oppstå. Det bør redegjøres for eventuelle områder som 
det er knyttet usikkerhet til og hvilke vurderinger som gjøres av disse. Usikkerheten bør også 
synliggjøres ovenfor kommunestyret i forbindelse med behandling av budsjettet. Som et 
eksempel vil revisjonen trekke fram saksfremlegget vedr. skisseprosjektet for utbedring av 
Enebakk kirke, hvor det etter vårt skjønn var redegjort for mulige usikkerheter som lå i 
prosjektet. 
 
Revisjonen ser det som positivt at det nå er to stillinger som prosjektledere i kommunen. 
Dette sammen med den inngåtte rammeavtalen på bygge- og prosjektledelse gjør at 
kapasiteten på området er blitt betydelig styrket. Som omhandlet i kapittel 5 har Enebakk 
kommune i hovedsak tilfredsstillende rutinebeskriver på området. Utfordringen til kommunen 
er etterlevelsen av disse. Et sentralt moment i denne sammenhengen vil være prosjektledernes 
prioritering av tid til å gjennomføre de tiltakene som retningslinjene beskriver.  
 
 

6.4 Konklusjon  
 
Våre undersøkelser av fire utvalgte prosjekter viser at Enebakk kommune, med unntak av 
prosjektet utbedring av Enebakk kirke, ikke har fulgt de vedtatte rutiner i forbindelse med 
oppfølging av prosjektene. Det har vært liten eller ingen informasjon/rapportering om 
økonomien i de gjennomgåtte prosjektene før prosjektene har vært ferdig.  
 
Tertialrapporteringen for 2010 viser imidlertid at kommunen i lagt større grad gir detaljert 
informasjon om de enkelte investeringsprosjektene. Med unntak av prosjektet om utbedring 
av Enebakk kirke kan vi ikke se at det er omtalt spesielle risikovurderinger i de forskjellige 
prosjektene. 
 
Revisjonen ser det som positivt at kommunen nå har utvidet kapasiteten innenfor 
prosjektstyring til å ha to dedikerte prosjektlederstillinger, samt at det er kommet på plass 
rammeavtaler både på byggeledelse og prosjektledelse. 
 



Forvaltningsrevisjon   Prosjektstyring 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 25 ENEBAKK KOMMUNE 
 
 

 

7 Anbefalinger 
 
På bakgrunn av de forhold som fremkommer i rapporten har Follo distriktsrevisjon vurdert 
tiltak som kan bidra til forbedringer innenfor prosjektstyring av kommunens 
investeringsprosjekter. Revisjonen foreslår at Enebakk kommune bør: 
 

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. 
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8 Rådmannens uttalelse 
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9 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 
 
Revisjonen ser det som positivt at Rådmannen vil ta med seg rapportens konklusjoner i det 
videre arbeidet med å kvalitetssikre etterlevelsen av kommunes rutiner. 
 
 
 
 
 


