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Statusorientering - undersøking av «Prosjektstyring i
investeringsprosjektet Nordøyvegen»
Bakgrunn
Investeringsprosjektet Nordøyvegen er det største investeringsprosjektet
fylkeskommunen har gjennomført i omfang og kostnad.
Allereie i 2014 valte dåverande kontrollutval og fylkesting prosjektet «Nordøyvegen
– organisering, styring, kontroll og rapportering» for gjennomføring som
forvaltningsprosjekt i 2015. Grunngjevinga var følgjande:
Realisering av Nordøyvegen blir det største investeringsprosjektet i omfang og
kostnad for fylkeskommunen nokon gong. Det er mange element ved og fasar i
gjennomføringa av prosjektet, som stiller krav til oppbygging av ein solid
prosjektorganisasjon. Kontrollutvalet ønskjer å følgje nøye med i korleis dei ulike
fasane blir ivaretatt, og ser for seg fleire forvaltningsrevisjonar i prosjektet si levetid.
Allereie i 2015 er det ønskeleg å få evaluert i kva grad oppbygginga av
prosjektorganisasjonen er blitt ivaretatt etter anerkjende kriteria, og om
prosjektstyring, intern kontroll og rapportering er formålstenleg og tilfredsstillande
opplagt. I særleg grad må ein vurdere samhandlinga og rutinene for dette mellom
Startens Vegvesen og fylkeskommunen.
Det er mogleg prosjektet bør omfatte anbodsprosedyrane og behandlinga av anbod,
ev. om dette kan utstå til eit seinare prosjekt.
På noko sikt bør ein vurdere eit prosjekt med evaluering av gjennomføringsfasen, og
til slutt eit prosjekt knytt til problemstillingar ved avslutning/overlevering og
etablering av driftsfasen.

Det valte forvaltningsrevisjonsprosjektet «Nordøyvegen – organisering, styring,
kontroll og rapportering», blei rett nok utsatt ei rekkje gonger. Hovudsakelig som
følgje av fleire uavklarte forhold kring sjølve investeringsprosjektet, spesielt knytt
til tunnelane sine stigningsforhold og finansieringa.

Side 2

Forvaltningsrevisjonsprosjektet blei deretter gjennomført i 2017/2018, på grunnlag
av prosjektplan vedtatt i kontrollutvalet sitt møte 4. oktober 2017 (sak KO-43/17).
Forvaltningsrevisjonsrapporten blei behandla i kontrollutvalet sitt møte 28. februar
2018 (sak KO-12/18). Kontrollutvalet fremma følgjande vedtak, som fylkestinget
slutta seg til:
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.

Fylkesrådmannen blei i vedtaket bedt om å følgje opp tilrådingane i rapporten slik
dette kom fram under saksframlegget sin «oppsummering». Revisor sine
observasjonar og tilrådingar går fram av vedlegg 1.


Vedlegg 1: Revisor sine observasjonar i forvaltningsrevisjonsprosjektet
FR 6-2017: Nordøyvegen - organisering, styring, kontroll og rapportering

Under nemnde «oppsummering» i saksframlegget, kom følgjande hovudmoment
fram til oppfølging:
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.

Som ledd i oppfølginga av forvaltningsrevisjonen fikk kontrollutvalet i sitt møte
3. oktober 2018 (i sak KO-49/18), seg førelagt fylkesrådmannen sin handlings/tiltaksplan for å lukke desse punkta.




Vedlegg 2: Oversendingsbrev frå fylkesrådmannen
Vedlegg 3: Tiltaksplan forvaltningsrevisjonsprosjekt
Vedlegg 4: Prosjektbestillinga Nordøyvegen
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I kontrollutvalet sin oppfølging av det gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet,
observerte kontrollutvalet høg risiko i investeringsprosjektet. I kontrollutvalet sitt
møte 29. mai 2019 gjorde derfor kontrollutvalet vedtak om å følgje nærare opp
investeringsprosjektet Nordøyvegen (i sak KO-38/19). Følgjande vedtak blei fatta:
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 29.05.2019 (sak KO-38/19)
1. Kontrollutvalet tar orienteringa om styring og kontroll med investeringsprosjektet
Nordøyvegen, til etterretning.
2. Kontrollutvalet sluttar seg til at kontrollsjefen gjer ei nærare undersøking av
rapporteringsstrukturen i Nordøyveg-prosjektet.
3. Kontrollsjefen blir gitt fullmakt til å sjølv avgjere utførar av undersøkinga.

Kontrollutvalet valte derfor i sin statusmelding i 2019 om tidlegare
forvaltningsprosjekt til fylkestinget, å lukke vidare oppfølging av
forvaltningsrevisjonsprosjektet FR 6-2017: «Nordøyvegen - organisering, styring,
kontroll og rapportering», under føresetnad om å gjennomføre ei undersøking i
samsvar med vedtak gjort i sak KO-38/19, nemnd over.
I kontrollutvalet sin statusmelding til fylkestinget, kom dette til uttrykk på følgjande
vis, noko fylkestinget slutta seg til i sitt møte 17. juni 2019 (i sak T-21/19):
Nordøyvegen – organisering, styring, kontroll og rapportering
Kontrollsjefen ser at tilrådingane i utgangspunktet er svara ut. Kontrollsjefen er
svært opptatt av at fylkeskommunen må stille seg i en posisjon, slik at ein unngår
kostnadsoverskridingar i byggeprosjektet. Kontrollsjefen vil uttrykke bekymring
over både organisering og ikkje minst rapporteringsregimet slik det førebels
er lagt opp (MIN UTHEVING). Kontrollsjefen vil derfor legge opp til å gjøre andre
undersøkingar av rapporteringa og usikkerheitsstyringa i investeringsprosjektet.
Kontrollsjefen meiner derfor at sjølve oppfølginga av forvaltningsrevisjonsprosjektet
kan avsluttast, under føresetnad av at andre kontrollar kan bli utført.

Vurdering
Fylkestinget vedtok bygging av Nordøyvegen i desember 2018 i sak T-59/18.
Vedtaket knytt til investeringa var følgjande:
«1. Møre og Romsdal Fylkeskommune vedtek å gjennomføre bygging av
Nordøyvegen innanfor ein kostnad på 5,1 mrd kroner inkl. mva, som kjem fram
av følgjande element (alle beløp inkl.mva):
o
o
o
o
o

Ny styringsramme for Statens vegvesen: 4,9 mrd
Tillagt byggelån
Ekstra avsetning usikkerheit: 220 mill kr
Reinvestering innan 40 år: 90 mill kr
Minimumsutbetring av vegar på Nordøyane: 30 mill kr»
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Prosjektet omfattar:
 Lepsøybrua, 800 meter lang høgbru frå Skjeltene over skipsleia
 Laukebrua, 110 meter og Hamnaskjersundbrua, 200 meter, begge mot
Lepsøya
 Haramsfjordtunnelen frå Hestøya til Austnes, 3500 meter.
 Nogvafjordtunnelen, frå Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter.
 Fjørtoftfjordtunnelen, frå Fjørtofta til Myklebust på Harøya, 3680 meter.
 Veg på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter.
 Ny veg over Fjørtofta med Burbergtunnelen, 170 meter miljøtunnel.
Bygging av Nordøyvegen er delt opp i 6 anbodskontraktar;
 K1 – K4 er kontraktar på førebuande arbeid til oppstart av hovudkontrakten
K5, dvs. forskjeringar for tunnelpåhogg og riggområde.
o Kontrakt 1 (K1) - Veg og riggområde Skjeltene (kontraktsum 9,7 mill. kroner)
o Kontrakt 2 (K2) - Forskjæringar Austnes – Longva (kontraktsum 21,0 mill. kroner)
o Kontrakt 3 (K3) - Forskjæringar Fjørtofta (kontraktsum 10,0 mill. kroner)
o Kontrakt 4 (K4) – Forskjæring Myklebust (kontraktsum 5,2 mill. kroner)
 K5 er den store kontrakten på all vegbygging, bruer, sjøfyllingar, tunnelar
mv.
 K6 er kontrakt på alt elektroarbeid (vifter, tunnelpumper, lys,
sikringselektronikk etc. knytt til heile vegen, dvs. inkl. bruer, tunnelar mv.)
Forberedande entrepriser (K1-K4) vart lyst ut og i gangsett i 2017 jf. U-24/16
Nordøyvegen - Kontraktstrategi. Totalt fem forskjeringar for tunnelpåhogg, samt
riggområde er ferdigstilt.
Møre og Romsdal fylkeskommune som byggherre står ansvarleg for risikoen for
grunnforhold og geologi i prosjektet, uteglemte og avvikande mengder i høve
gitte mengder i konkurransegrunnlaget, eventuelle feil i konkurransegrunnlaget og
særlege utfordringar med veret.
Det er ikkje uvanleg med store kostnadsoverskridingar og/eller andre uheldige
omstende ved investeringsprosjekt som dette. Typiske årsaker kan ofte vere:


Planleggingsfasen
o Svake usikkerhetsanalyser
o Underdimensjonerte prosjektorganisasjonar
o Utydelege rollebeskrivingar
o Ingen eller ufullstendige risikovurderingar
o Uklare mål og ansvarsforhold
o Manglande semje om mål mellom prosjekteigar/byggherre og
prosjektorganisasjon
o Uklar ansvarsfordeling mellom prosjekteigar og byggherre
o Svak etablert internkontroll
o Roller og ansvar er ikkje tydeleg nedfelt
o Svakheiter i formidling av prosjektomfang og økonomisk
styringsramme
o Uoversiktlege økonomirapportar
o Organisering og kompetanse
o Verken prosjekteigar eller byggherre har naudsynt kapasitet eller
kompetanse til å styre prosjektet
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Gjennomføringsfasen
o Ansvar for oppfølging av prosjektet er i for stor grad lagt til ekstern
prosjektleiing
o Entreprenørar blir ikkje følgt tilstrekkeleg opp
o Manglande kommunikasjon og rapportering
o Prosjekteigar sikrar seg ikkje tilstrekkeleg styringsinformasjon

Møre og Romsdal fylkeskommune sin økonomiske situasjon er i ei forfatning at dei
ikkje har tilstrekkelig buffer til å handtere store overskridingar i dette prosjektet.
God prosjektstyring er derfor helt avgjerande. Kontrollutvalet gjorde i 2018 ei
omfattande undersøking av fylkeskommunen sin økonomiske bærekraft. Denne blei
behandla i fylkestinget 10. desember 2018 (sak T-55/18).
Som ledd i oppfølginga av prosjektet vedkomande økonomisk bærekraft og med
bakgrunn i kontrollutvalet sitt vedtak 29. mai 2019 (i sak KO-38/19), har
kontrollsjefen starta undersøkinga av rapporteringa og usikkerheitsstyringa i
investeringsprosjektet. Undersøkinga er operasjonalisert på følgjande måte:


Gir fylkeskommunens prosjektstyring av Nordøyveg-utbyggingen god
kontroll med kostnader, fremdrift og finansiering?
1.

Er det god økonomistyring i prosjektet?

2.

Er prosjektrapporteringa god?

3.

Er samhandlinga internt i fylkeskommunen og med entreprenør godt
organisert?

4.

Er vedtatt finansiering av prosjektet fortsatt realistisk?

Elles går prosjektet sitt føremål og nærare omtale av problemstillingane i
prosjektet, fram av vedlagte oversikt.
-

Vedlegg 5: Kort om prosjektet – føremål og problemstillingar

Prosjektet har vore i arbeid gjennom hausten 2019. Det er lagt opp til at endeleg
rapport frå undersøkinga skal behandlast i kontrollutvalet sitt mai-møte i år, med
påfølgjande behandling i fylkestinget sitt juni-ting.
Som følgje av at kontrollutvalet er nytt og at prosjektet blei vedtatt av det førre
kontrollutvalet, har kontrollsjefen bedt utførande selskap BDO om å gi ei nærare
orientering til kontrollutvalet i møtet om status, vidare framdrift og førebelse
funn/vurderingar i prosjektet.
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Dersom det ikkje kjem fram spesielle moment i orienteringa, vil kontrollsjefen rå
kontrollutvalet til å treffe følgjande vedtak:
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalet tar orienteringa om status i undersøking av «Prosjektstyringa i
investeringsprosjektet Nordøyvegen», til etterretning.
Tor Harald Hustad
kontrollsjef
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