saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

18.05.2018

61115/2018

Tor Harald Hustad

Saksnr

Utval

Møtedato

Kontrollutvalet

30.05.2018

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport FR 6/2017
"Nordøyvegen - organisering, styring, kontroll og
rapportering"
Bakgrunn
I sitt møte 23. april 2018, behandla fylkestinget forvaltningsrevisjonsrapporten
«Nordøyvegen – organisering, styring, kontroll og rapportering».
Kontrollutvalet behandla forvaltningsrevisjonsrapporten i sak KO-12/18. Ved
fylkestinget sin behandling blei det fremma oversendingsforslag. På grunnlag av
dette blei det gjort eit tillegg til kontrollutvalet sin innstilling. Fylkestinget fatta
derfor følgjande vedtak:
Samrøystes vedtak i Fylkestinget - 23.04.2018 (sak T-6/18)
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.

Oversendingsforslag:
Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurderer å innføre «Skiens-modellen» i Møre og Romsdal
fylkeskommune.
Følgende klausul i 14 punkter skal inntas som spesielle kontraktsbestemmelser i forbindelse
med utlysning av offentlig anbud innenfor bygg og anleggskontrakter, og kontrakter innenfor
kjøp av varer og tjenester så langt de passer:
1.

Arbeidet skal utføres av tilbyderen og dennes ansatte i tjenesteforhold,
eventuelt ved underentreprenør og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid
kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet.
Tilbyder skal dokumentere at majoriteten av de ansatte har fagbrev innfor sitt fagområde

2.

Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft
krever skriftlig begrunnelse fra entreprenøren.
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3.

Tilbyder plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne
ansatte, enmannsforetak, innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av
fagbrev inntas i kontrakter med underentreprenører.
Arbeidskraften skal være innleid i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-12a og § 14-13.

4.

Norsk er hovedspråk på fylkeskommunens byggeplasser, både skriftlig og muntlig. Det
kreves at minst en person på hvert arbeidslag forstår og behersker å gjøre seg godt forstått
på norsk.

5.

Byggherren tillater ikke mer enn et ledd i kontraktskjeden. Oppdragsgiver kan godkjenne to
ledd når det foreligger en god begrunnelse. Det skal aldri være mer enn to ledd i
kontraktskjeden.

6.

Tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet skal være godkjente og
aktive lærlingebedrifter. Når størrelsen på prosjektet tilsier det kan oppdragsgiver kreve at
det skal være lærlinger i prosjektet (Gjelder norske bedrifter).

7.

Etter ligningsloven § 6-10, med tilhørende forskrifter, plikter næringsdrivende som har gitt
noen oppdrag på byggeplass å gi melding til Sentralskattekontoret for utenlands saker om
enhver utenlandsk oppdragstaker eller utenlandsk arbeidstaker som utfører oppdrag på
byggeplassen.

8.

Tilbyder er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandskarbeidskraft i alle
ledd i kontraktskjeden, herunder framskaffe og framlegge for byggherren kopi av innsendt
melding for den enkelte utenlandske oppdragstaker eller utenlandske arbeidstaker.

9.

Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto i en norsk
bank.

10. Tilbyder skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte, og gir
oppdragsgiver rett til å kontrollere opplysningene.
11. Byggherren kan kreve dagmulkt av tilbyderen dersom han selv eller noen av hans
underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet
ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra
fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen,
men ikke mindre enn kroner 1 000 pr. hverdag.
12. Tilbyder skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos
eventuelle underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som
følger av landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende
sted og yrke, jfr §5 i forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.Tilbyder skal
på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns – og
arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler tilbyder inngår og som innebærer
utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende
dokumentasjon. Dersom tilbyder ikke etterlever disse pliktene og forholdet ikke er rette
innen en fastsatt frist har oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt.
Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør og størrelsen fastsettes
samme måte som i punkt 11.
13. Det skal bekreftes med egenerklæring at ILO-konvensjon nr. 94 blir fulgt.
14. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet feilen
innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten med 2 års karantene.

Med bakgrunn i vedtaket må kontrollutvalet sende rapporten direkte til
fylkesrådmannen for nærare oppfølging.
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Vurdering
Forvaltningsrevisjonsprosjektet avdekka fleire forbetringspunkt når det gjeld
fylkeskommunen sin organisering, styring og kontroll og rapportering av
Nordøyveg-prosjektet.
Revisor sine observasjonar og tilrådingar går fram av vedlegg. I tillegg er vedlagt
saksframlegg til kontrollutvalet ved denne sin behandling av
forvaltningsrevisjonsrapporten.
-

Vedlegg 1: Revisor sine observasjonar og tilrådingar
Vedlegg 2: Saksframlegg ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten

På basis av revisor sine tilrådingar gjorde kontrollsjefen i nemnde saksframlegg
følgjande oppsummering:
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:
o

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

o

Utvikle rapporteringa, slik at denne inkluderer alle sentrale risikoaspekt og bidrar til at
fylkeskommunen kjem i ein reell styringsposisjon

o

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.

Hovudutbygginga av Nordøyvegen vil starte hausten 2018. Det er særs viktig at
momenta i oppsummeringa over då er evaluert, at dei er på plass og at dei
fungerar.
Med bakgrunn i fylkestinget sitt vedtak, blir fylkesrådmannen derfor bedt om å
utarbeide ein prioritert tiltaks- og handlingsplan, med tilbakemelding til
kontrollutvalet. Frist blir sett til 24. september 2018.
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Forslag til vedtak:
1. Med bakgrunn i forvaltningsrevisjonsrapporten «Nordøyvegen – organisering,
styring, kontroll og rapportering» og fylkestinget sitt vedtak, blir
fylkesrådmannen bedt om å utarbeide ein prioritert handlingsplan som viser
kva tiltak som vil bli sett i verk.
2.

Frist for tilbakemelding til kontrollutvalet er 24. september 2018.

Tor Harald Hustad
kontrollsjef

Vedlegg
1 Revisor sine observasjonar og tilrådingar
2 Saksframlegg ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten

