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Forvaltningsrevisjonsrapport FR 6/2017: Nordøyvegen organisering, styring, kontroll og rapportering
Bakgrunn
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «FR 6/2017 Nordøyvegen – organisering, styring,
kontroll og rapportering» vart vedtatt av fylkestinget i sak T-49/14 (i fylkestinget
sitt desembermøte 2014).
Kontrollutvalet vedtok ei prosjektskisse som grunnlag for bestilling av prosjektet i
sak KO-43/17 (i møte 4. oktober 2017). Frå saksframlegget er henta:
Kontrollsjefen er av den formeining at i denne fasen av prosjektet er det viktig å fokusere på
følgande forhold:








Sjå til at ansvars- og beslutningslinjene er tydelege og definerte
Sjå til at det er etablert tilfredsstillande rapporteringslinjer kva gjeld
Framdrift
Økonomi
Prognoser
Sjå til at det er etablert tilfredsstillande og tilstrekkelege planar og tiltak, derunder
tilrettelagt for kontrollmoglegheit, for å motvirke sosial dumping/arbeidslivskriminalitet både
i forberedende konkurranse, ved konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging.
Sjå til at det er etablert tilstrekkelege tiltak, derunder tilrettelagt for kontrollmoglegheit, for
å sikre bruk av lærlingar i prosjektet.

Kvalitetssikringsrapporten som er utarbeidet vedkomande Nordøyvegprosjektet
(KS2 rapporten), omfattar mellom anna kvalitative vurderingar av planane for
kontrahering, organisering samt styring og kontroll i prosjektet. Gjennom
kvalitetssikringa er det til rapporten gitt ei rekke tilrådingar. For fleire av
tilrådingane er det viktig at prosjekteigar Møre og Romsdal fylkeskommune har ei
aktiv haldning til. Med utgangspunkt i tilrådingane gitt i KS2 rapporten, blei nokre
av tilrådingane plukka ut for å undersøke nærare på kva måte fylkeskommunen har
tatt stilling til dei innspela som er kome gjennom KS2 rapporten.
I tillegg er det offentlege gjennom si innkjøpsmakt stilt store krav til i høve til
faktisk bidra til å hindre sosial dumping/arbeidslivskriminalitet, derunder også bidra
til auke bruken av lærlingar i prosjekt. Det offentlege er gjennom forskriftskrav
også pålagt å utføre naudsynte kontrollar av at leverandørane faktisk etterlev dei
krava som blir stilt i kontraktane. Dette skal dokumenterast og det må også tas
stilling til om det skal gis eventuelle sanksjoner ved avdekka avvik. For
fylkeskommunen som byggherre, er det svært viktig at SVV faktisk følger opp
nemnde forhold på fylkeskommunen sine vegne. Det krev oppfølging frå
fylkeskommunen sin side.

Side 2

Sett i lys av spesifikke prosjektmåla i Nordøyvegprosjektet, samfunnsmessige mål
samt fylkeskommunen eige mål om å auke talet på læreplassar, blei følgjande
problemstillingar utforma i prosjektplana:






Har fylkeskommunen tatt stilling til tilrådingane i KS2 (eit spesifikt utval av tilrådingane)
I kva grad er det implementert nye rutinar som følgje av denne kartlegginga (av
tilrådingane i KS2)
Omhandlar tildelingskontraktane avstand frå sosial dumping/arbeidslivskriminalitet
Legg kontraktørar til rette for bruk av lærlingar
Legg fylkeskommunen i sine kontraktar til rette for kontroll av kontraktørar og har
fylkeskommunen planar for å faktisk gjennomføre slike kontroller

Hensikta med undersøkinga er soleis å bidra til læring i ein tidleg fase av
prosjektet, og på den måten redusere samla risiko for fylkeskommunen.
Gjennomføringa av forvaltningsrevisjonen er utført av Møre og Romsdal Revisjon
IKS. Rapporten følgjer vedlagt. I revisor sin rapport er det innleiingsvis gitt eit
samandrag av rapporten. Konklusjonane og anbefalingane går fram av kap.6 på
side 26-27. Vidare er det gitt to tilsvar til rapporten frå fylkesrådmannen. Desse er
lagt ved i rapporten.
-

Vedlegg 1: Forvaltningsrevisjonsrapport

Vurdering:
Nærare om hovudføremålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet:
Møre og Romsdal fylkeskommune sin økonomiske situasjon er svært utfordrande.
Nordøyvegprosjektet er vesentleg, komplekst, det har høy risiko samt at det også
har stort risiko for omdømmetap ved eksempelvis kostnadssprekk i prosjektet eller
dersom sosial dumping/arbeidslivskriminalitet skulle førekomme. Det er derfor heilt
avgjerande for Møre og Romsdal fylkeskommune lukkast med gjennomføringa av
prosjektet, og spesielt at prosjektmålet innanfor økonomi blir nådd.
Det er derimot ikkje uvanleg med store kostnadsoverskridingar og/eller andre
uheldige omstende ved store investeringsprosjekt som dette. Typiske årsaker synes
ofte å vere:


Planleggingsfasen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Svake usikkerheitsanalyser
Underdimensjonerte prosjektorganisasjonar
Utydelege rollebeskrivingar
Ingen eller ufullstendige risikovurderingar
Uklare mål og ansvarsforhold
Manglande semje om mål mellom prosjekteigar, byggherre og prosjektorganisasjon
Uklar ansvarsfordeling mellom prosjekteigar og byggherre
Svak etablert internkontroll
Roller og ansvar er ikkje tydeleg nedfelt
Svakheiter i formidling av prosjektomfang og økonomisk styringsramme
Uoversiktlege økonomirapportar
Organisering og kompetanse
Verken prosjekteigar eller byggherre har naudsynt kapasitet eller kompetanse til å
styre prosjektet
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Gjennomføringsfasen
o
o
o
o

Ansvar for oppfølging av prosjektet er i for stor grad lagt til ekstern prosjektleiing
Entreprenørar blir ikkje følgt tilstrekkeleg opp
Mangelfull kommunikasjon og rapportering
Prosjekteigar sikrar seg ikkje tilstrekkeleg

Momenta over er svakheiter som også er observert ved revisjon av større
investeringsprosjekt i Oslo kommune. I vedlagte artikkel er dette omtala nærare.
-

Vedlegg 2: Artikkel i kommunerevisoren 3-2015 «Revisjon av store
investeringsprosjekt i Oslo kommune»

For fylkeskommunen er det kritisk at prosjektet blir bygd ut innanfor den gitte
økonomiske ramma. God prosjektstyring blir derfor heilt avgjerande.
Fylkeskommunen må derfor i organiseringa av prosjektet posisjonere seg slik at ein
får reell styringsmoglegheit. Dette krev:
 Tydeleg rolle- og ansvarslinjer
 Styring og oppfølging av tiltak på alle sentrale risikomoment
 God rapportering som aktivt kan brukast som reelt styringsreiskap
Nordøyvegprosjektet skil seg frå andre utbyggingsprosjekt som er gjennomført i
Møre og Romsdal fylkeskommune, både i beløpsstørrelse og i prosjektomfang. At
kontrollutvalet ønska forvaltningsrevisjon av prosjektet allereie på noverande
tidspunkt (før hovudprosjektet er satt i gang), er nettopp med det føremål å
avdekke om det er forbetringspotensial i fylkeskommunen sin styring og kontroll i
prosjektet og på den måten eventuelt bidra til læring i ein tidleg fase av prosjektet,
slik at samla risiko kan bli redusert.
Kort om problemstillingane i forvaltningsrevisjonsprosjektet
Forvaltningsrevisjonsprosjektet er ikkje ei fullstendig evaluering av
prosjektorganiseringa og -styringa. Gjennomgangen er avgrensa og fokus er
hovudsakeleg på fylkeskommunen sine eigne rutinar for styring og oppfølging.
Grunnlaget for sentrale deler av problemstillingane er soleis tilrådingane gitt i KS2
rapporten. Dette er tilrådingar som krev vurderingar, og for å forstå
problemstillingane i prosjektet er derfor både prosjektplana til
forvaltningsrevisjonsprosjektet og relevante utdrag frå KS2 rapporten lagt ved.
-

Vedlegg 3: Prosjektplan
Vedlegg 4: Utdrag frå KS2 rapport

Forvaltningsrevisjonsrapporten - revisor sine konklusjonar og tilrådingar:
Fylkeskommunen baserer i stor grad si styring av prosjektet på bruken av Sams
vegadministrasjon. Det ligger også til grunn for revisor sine konklusjonar og
tilrådingar.
Kontrollsjefen har gjennomgått revisjonsrapporten og har i tabellen under summert
opp sentrale konklusjonar og tilrådingar:

Side 4

Problemstilling

Revisor sine konklusjonar

Revisor sine tilrådingar

1.

Fylkeskommunen viser til at det er SVV som var
mottakar av KS2 rapporten og hadde intern
gjennomgang av denne.



Vedta intern
prosjektstyring som
omfattar avklaring av
roller og ansvar, samt
klare rapporteringslinjer i
Nordøyveg - prosjektet



I større grad ta aktiv
stilling til kva
informasjon som skal
inngå i rapporteringar frå
SVV og gi krav om kva
tidspunkt denne
informasjonen skal bli
rapportert

Har fylkeskommunen tatt stilling til tilrådingane i
KS2

(Følgjande tilrådingar i KS2 rapporten blei undersøkt)
-

-

-

-

-

T1.
KSG anbefaler at det nyttas tradisjonelle
dagmulktbelagte milepælar.

o

KSG anbefaler å inkludere ventetid som en del av
prisforespørselen slik at man kan oppnå konkurranse
på ventetid og redusere konsekvensene disse eventuelt
måtte medføre injeksjonsomfanget blir større enn
føresatt.

T2.

T18.
o

Prosjektleder bør utarbeide en samla månadsrapport til
prosjekteiger, som omfattar økonomisk status i forhold
til budsjett, prosjektets berekna totalkostnad,
prognoser for årlig forbruk samt avvik frå total
prosjektkostnad. Månadsrapporten må inkludere status
på økonomi, vurdering av framdrift, HMS, risiko samt
status på organisering og bemanning.

o

En usikkerheitstyringsplan må være på plass tidlig for
å kunne fange opp og korrigere kritiske svakheter i
prosjektet.

o

Prosjektet bør konsentrere seg om forhold som blir sett
om mest kritiske og vurdere spesielle tiltak rundt
disse, og konkretisere korleis tiltaka skal følgast opp i
praksis.

o

Prosjektet bør tidlig sikre tilgang på riktig kompetanse

o

Prosjektet bør beskrive klare rollefordelingar og
ansvarsområder

o

Det bør definerast tildelingskriterier som tar omsyn til
entreprenørens planlage gjennomføring og
organisering av prosjektet.

o

Ved å sikre at prosjektorganisasjonen har tilstrekkelig
kompetanse kan man oppnå god kvalitet på og
oppfølging av avtalar og kontraktar, samt handtering
av dårlig prosjekteringsarbeide.

T19.

T20.

T23.

-

T24.

-

T26.

-

o

T27.

Det står fram som uklart om KS2 rapporten med
tilrådingar, og kva vurderingar som er gjort av
SVV i høve desse, burde vore lagt fram for
administrativ og/eller politisk styringsgruppe.
Administrative rutinar og rolleavklaringar i dette
prosjektet synes dels å bli avklara parallelt med
prosjektgjennomføringa. Det er viktig for
prosjektet sin suksess at roller, ansvar og rutinar
er avklara tidleg.
Kartlegginga viser at fylkeskommunen på
tidspunkt for revisjonsrapporten, ikkje har vedtatt
ei intern prosjektstyring som har klart definerte
roller og rapporteringsrutinar for
Nordøyvegprosjektet


Eksempelvis har SVV ved fleire høve
etterlyst avklaringar på rapporteringslinjene
mellom SVV og fylkeskommunen, noko som
er med å underbygge at roller og
rapporteringslinjer ikkje er på plass

Organiseringa av prosjektet er ikkje på plass slik
det står fram i dag. Organiseringa bør mellom
anna innehalde ei klar rolle- og ansvarsfordeling
mellom fylkeskommunen som byggherre og SVV
som byggherren sin representant.

2.

I kva grad er det implementert nye rutinar som
følgje av denne kartlegginga (av tilrådingane i
KS2)

Fylkeskommunen sin oppfatning er opplyst å vere
at det ikkje er behov for nye rutinar som følgje av
referansegruppa sin gjennomgang av tilrådingane
i KS2 rapporten.



Sjå over

3.

Omhandlar tildelingskontraktane avstand frå
sosial dumping/arbeidslivskriminalitet

Fylkeskommunen viser til at det er SVV ved sams
vegadministrasjon som saman med andre
involverte i prosjektet tar stilling til innhald og
utforming av kontraktane på generell basis



Etablere eit
internkontrollsystem som
sikar at mellom anna
løns- og arbeidsviklår i
kontraktane blir
gjennomført og følgt opp



Etablere eit
internkontrollsystem som
sikar at krav om bruk av
lærlingar blir
gjennomført og følgt opp



Etablere eit
internkontrollsystem som
sikar at mellom anna
løns- og arbeidsvilkår i
kontraktane og krav om
bruk av lærlingar blir
gjennomført og følgt opp

Mottatt dokumentasjon viser at kontraktar
omhandlar pålagde krav til løns- og arbeidsvilkår
Fylkeskommunen som oppdragsgjevar, byggherre
og vegeiar manglar eit system for å kvalitetssikre
at SVV følgjer opp at krava som er sett til lønsog arbeidsvilkår i kontraktane.

4.

Legg kontraktørar til rette for bruk av lærlingar

Det er stilt krav om bruk av lærlingar i dei utlyste
kontraktane.
Det er ikkje mottatt opplysningar om at aktuelle
leverandørar i prosjektet faktisk har nytta
lærlingar i allereie inngåtte kontraktar.
Fylkeskommunen som oppdragsgjevar, byggherre
og i dette tilfellet vegeigar, manglar system eller
prosedyre for å kvalitetssikre at alle forhold rundt
bruk av lærlingar i alle kontraktar blir følgt opp.

5.

Legg fylkeskommunen i sine kontraktar til rette
for kontroll av kontraktørar og har
fylkeskommunen planar for å faktisk
gjennomføre slike kontroller

Fylkeskommunen baserer seg på at lovpålagde
krav til oppfølging av leverandørar, blir utført av
SVV.
Fylkeskommunen har derfor ikkje informasjon om
kva kontroller SVV har utført eller planlegg å
gjennomføre på dette området, eventuelt kva
avvik som er funne ved gjennomført kontroll.
Fylkeskommunen kjenner derfor heller ikkje til
eventuelle konsekvensar og sanksjoner ved
avvik.
Fylkeskommunen manglar system eller rutinar for
å kvalitetssikre at SVV som byggherren sin
representant, følger opp leverandører når det
gjeld krav til løns- og arbeidsvilkår og bruk av
lærlingar.

Side 5

Meininga med revisor sine innspel og tilrådingar er ikkje å forstå som at det skal
byggast ut dobbel administrasjon med SVV, men revisor sin oppfatning er at
fylkeskommunen er tent med å få god styringsinformasjon undervegs i prosjektet.
Dette både for tidleg å identifisere risikoområder og for å kunne sette i verk
eventuelle tiltak rettidig.
Revisor sitt hovudbodskap er soleis at fylkeskommunen i større grad bør ta ei aktiv
stilling til kva informasjon som skal inngå i rapporteringa frå SVV for å sikre god
styringsinformasjon for fylkeskommunen.
Kontrollsjefen sin vurdering:
Kontrollsjefen har kunnskap om at fylkesrådmannen har arbeida kontinuerleg med
prosjektorganisering og prosjektrapportering. Dette kjem også til uttrykk i
fylkesrådmannen sine to tilsvar som vedlegg i forvaltningsrevisjonsrapporten.
Kontrollsjefen finn det naturleg at fylkeskommunen i stor grad lener seg på
rutinane til SAMS vegadministrasjon. Det skal dei også gjere.
Nordøyveg-prosjektet er ikkje eit representativt utbyggingsprosjekt for
fylkeskommunen. Utbyggingsprosjektet er svært stort og kontrollsjefen finn det
naturleg at administrasjonen er i ei utviklingsfase når det gjeld styring og kontroll.
Kontrollsjefen har derfor forståing over at det fortsatt arbeidast med å utvikle
styrings- og rapporteringslinjene. Først og fremst synes dette å skuldast at
fylkeskommunen sitt hovudfokus er å ha klare styrings- og rapporteringslinjer på
plass når hovudutbygginga kjem i gang hausten 2018. Organisasjonskart og
rapporteringslinje, derunder rapporteringshyppigheit blei behandla i PNS sitt møte
13. februar 2018. Saksframlegget til dette møtet er lagt ved:
-

Vedlegg 5: Saksframlegg PNS 13. februar 2018

Samtidig meiner kontrollsjefen at fylkeskommunen sin bruk av Sams
vegadministrasjon som vegfagleg myndigheit, heller ikkje er å forstå som at
fylkeskommunen ikkje skal ha tett oppfølging av prosjektet og av SVV. Frå statleg
hald blei det også ved overføring av vegansvar til fylkeskommunen i 2010, lagt til
grunn at fylkeskommunen sjølv har ansvar for å etablere kontrollordningar for det
meiransvaret fylkeskommunen då fikk. I strekpunkta under er dette ytterlegare
underbygd:


I Ot.prp.nr 68 (2008-2009) «Om lov om overføring av rettigheter og
forpliktelser ved omklassifisering av veg etter veglov § 62 tredje ledd i
forbindelse med forvaltningsreformen» er det gitt følgjande uttale:
o

Pkt 5.2.11 side 15 «Den samlede økte satsingen på veg utløser et økt behov for å
styrke også administrative funksjoner. En slik vekst bør først og fremst kanaliseres til
fylkeskommunene…..Det bemerkes for øvrig at arbeidstakerne i den felles
vegadministrasjonen er tilsatt i Statens vegvesen. Deres rettigheter og plikter er
hjemlet i tjenestemannsloven, arbeidsmiljøloven, den individuelle arbeidsavtale samt i
tariffavtalene i statlig sektor»
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I relasjon til kommunaldepartementet sin tolkningsuttalelse avgitt 07.10.2010 i
relasjon til forvaltningsreformen og kommuneloven § 78.nr 4 skriv
departementet:
o

«…Videre har administrasjonssjefen (fylkesrådmannen) et internkontrollansvar (jfr
kommuneloven § 23. nr 2 for hele fylkeskommunens virksomhet»

o

«Fylkeskommunen har etter forvaltningsreformen fått økt ansvar for offentlig
vei…….KRD vil understreke at fylkeskommunen har ansvar for å etablere
kontrollordninger som står i forhold til meransvaret fylkeskommunen fikk ved
forvaltninsgreformen.» (min utheving)

Veglova § 10, 2. ledd sei at i fylkesvegsaker hører regionvegsjefen under
fylkeskommunen. I tillegg går det fram av 3. ledd at fylkeskommunen har
økonomisk ansvar for eventuelle feil som vegkontoret sine tilsette gjer.

Vidare vil kontrollsjefen i tillegg gi uttrykk for at sjølv om hovudutbygginga først tar
til hausten 2018, er prosjektet også reelt å sjå på som sett i gang. Det er allereie
brukt 144,7 mill. kroner i investeringsutgifter (sjå tabell under – tal er henta frå
årsrapportane til fylkeskommunen). I tillegg er det brukt store midlar til
planlegging.
Samla sette er ved sist årsslutt (31. desember 2017) inklusive planleggingsmidlar,
anslagsvis brukt 180,0 – 200,0 mill. kroner på Nordøyveg-prosjektet.

År
2017
2016
2015
2014
2013
Sum

Investeringsutgift
49 767 000
36 355 000
32 591 000
25 181 000
867 000
144 761 000

Elles er 4 kontraktar allereie under arbeid. Dette gjeld:





Kontrakt
Kontrakt
Kontrakt
Kontrakt

1
2
3
4

- Veg og riggområde Skjeltene (kontraktsum 9,7 mill. kroner)
- Forskjæringar Austnes – Longva (kontraktsum 21,0 mill. kroner)
- Forskjæringar Fjørtofta (kontraktsum 10,0 mill. kroner)
– Forskjæring Myklebust (kontraktsum 5,2 mill. kroner)

Samla sett utgjer pågåande arbeid ei samla prosjektsum på om lag 45,9 mill.
kroner. Prosjektet er soleis i gang. Fylkeskommunen har heile den økonomiske
risikoen i prosjektet, derunder ansvaret for intern kontrollen i styring og kontroll av
prosjektet.
Kontrollsjefen meiner momenta over tilsei at ei tett styring og oppfølging av
Nordøyvegprosjektet og av SVV som fylkeskommunen sin representant, er
nødvendig. Dette er heilt avgjerande om fylkeskommunen skal lukkast med
prosjektet økonomisk sett.

Side 7

Kontrollsjefen vil derfor understreke at det er særs viktig snarast råd å få på plass
tilfredsstillande styrings- og rapporteringslinjer.
Samla sett meiner kontrollsjefen at revisor i all hovudsak har svara ut aktuelle
problemstillingar i prosjektet. Revisor sine observasjonar syner at det er
forbetringsforhold i fylkeskommunen sin styring av prosjektet.
For å bidra til læring i ein tidleg fase i prosjektet, slik at samla risiko blir redusert,
finn kontrollsjefen det hensiktsmessig å tilrå at fylkesrådmannen gjennomgår og
vurderer revisor sine tilrådingar i forvaltningsrevisjonsrapporten. Det kan
ytterligare bidra til å styrke fylkeskommunen sin styring og kontroll med prosjektet
og av SVV.
Oppsummering:
Fylkesrådmannen har gjort mykje godt arbeid i å etablere ei styrings- og
rapporteringslinje som er tilfredsstillande. For fylkeskommunen er det kritisk å
lukkast med prosjektet økonomisk sett. På basis av revisor sine tilrådingar, meiner
derfor kontrollsjefen at det er hensiktsmessig om fylkesrådmannen evaluerer
prosjektorganiseringa og spesielt ser på følgjande forhold:




Tydeleg beskriving av ansvar, roller, oppgåver og myndigheit til alle aktørane i
prosjektet og at dette med fordel kan formaliserast i eit notat, og ikkje minst
klargjere grensesnitta mellom ulike aktørar
Utvikle rapporteringa, slik at denne inkluderer alle sentrale risikoaspekt og
bidrar til at fylkeskommunen kjem i ein reell styringsposisjon
Innarbeide system og rutinar slik at fylkeskommunen gjennom rapporteringa
sikrar seg at SVV følgjer opp at løns- og arbeidsvilkår samt krav til bruken av
lærlingar blir etterlevd, og ikkje minst sikrar seg informasjon om konsekvensar
og eventuelle sanksjoner ved avdekka avvik.

En slik gjennomgang vil uansett utfall bidra til positiv læring i ein tidleg fase av
prosjektet, og slik redusere samla risiko.
Konklusjon:
Etter ei samla vurdering er kontrollsjefen av den formeining at fylkesrådmannen
snarast råd bør følgje opp tilrådingane i revisjonsrapporten.

Side 8

Forslag til vedtak:
1. Fylkestinget tar rapporten «Nordøyvegen – organisering, styring, kontroll og
rapportering» til etterretning.
2.

Fylkestinget ber fylkesrådmannen følgje opp konklusjonane og tilrådingane i
rapporten «Nordøyvegen – organisering, styring, kontroll og rapportering», slik
dette går fram under punktet «oppsummering» i saksframlegget.

Tor Harald Hustad
kontrollsjef
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