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Rapport frå undersøking av "Prosjektstyring i
investeringsprosjektet Nordøyvegen"
Forslag til vedtak:
1. Fylkestinget tar rapporten «Prosjektstyring Nordøyvegen» til etterretning.
2. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren utarbeide ei prioritert handlingsplan,
som viser kva tiltak som skal bli sett i verk for å følgje opp og implementere
tilrådingane i rapporten «Prosjektstyring Nordøyvegen»
3. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren om å utvikle malverk og
prosjektmodell (for store investeringsprosjekt), for å betre utforminga av
framtidige investeringsvedtak og grunnlaga for disse.
4. Frist for tilbakemelding til kontrollutvalet er 15. oktober 2020.
Bakgrunn
Investeringsprosjektet Nordøyvegen er det største investeringsprosjektet Møre og
Romsdal fylkeskommune har hatt, både i omfang og kostnad.
Kontrollutvalet har derfor hatt og har stor merksemd mot prosjektet. Bakgrunnen
er den store risikoen prosjektet har, og då særleg når det gjeld prosjektøkonomi.
Eit eventuelt meirforbruk i prosjektet, vil kunne få svært alvorlege konsekvensar for
fylkeskommunen sin drift, tenestilbod og for framtidige generasjonar.
Kontrollutvalet gjennomførte eit forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på
Nordøyveg – prosjektet, allereie i 2018 – FR 6/2017: «Nordøyvegen - organisering,
styring, kontroll og rapportering». Rapporten blei behandla i fylkestinget 23.04.18 i
sak T-6/18. Kontrollutvalet sine merknadar og innspel til forbetringar frå nemnde
forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2018, var:
«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
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-

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.»
I oppfølginga av om fylkeskommunedirektør hadde gjennomført merknadane
nemnd over, gjorde kontrollutvalet i sin statusmelding til fylkestinget i møte 17.
juni 2019 (i sak T-21/19), tilråding til fylkestinget om å lukke vidare oppfølging. Ein
viktig føresetnad var likevel å gjennomføre ei ytterlegare undersøking, då med
særleg fokus på prosjektrapporteringa. Dette kom til uttrykk på følgjande vis i
saksframlegget til nemnde statusmelding i 2019.
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.
Fylkestinget slutta seg til at kontrollutvalet skulle gjere ei slik undersøking
(i sak T-21/19). På grunnlag av dette har kontrollutvalet gjennomført ei nærare
undersøking av investeringsprosjektet Nordøyvegen. Arbeidet blei starta opp
hausten 2019 av kontrollsjefen, som då gjorde innleiande undersøkingar.
Kontrollsjefen gjennomførte då fleire besøk hos prosjektorganisasjonen (PO), og
fekk orienteringar om styring og kontroll i prosjektoppfølginga.
Deretter blei revisjonsselskapet BDO gjennom anbodskonkurranse, valt til å
gjennomføre den konkrete undersøkinga, derunder utarbeide rapport om dette
arbeidet. Fokusområde som BDO har hatt i undersøkinga, har vore:
-

Er vedtatt finansiering av prosjektet enno realistisk?
Er det god økonomistyring i prosjektet?
Er prosjektrapporteringa god?
Er fylkeskommunen sin samhandling internt og med entreprenør godt
organisert?

Rapporten frå BDO følgjer vedlagt. I BDO sin rapport er det innleiingsvis gitt eit
samandrag av rapporten med tilrådingar (sjå side 3-4). I tillegg har kontrollsjefen
utarbeida ei oppsummering av rapporten.
-

Vedlegg 1: Kontrollsjefen sin oppsummering av rapporten
Vedlegg 2: Rapport om prosjektstyring Nordøyvegen
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Vurdering
Nærare om hovudføremålet med undersøkinga
Investeringa i Nordøyvegen er eit svært stort prosjekt som kjem på eit tidspunkt
der fylkeskommunen allereie har eit svært begrensa handlingsrom.
Den nye kommunelova sett no krav til kommunane og fylka til å ta i vare den
økonomiske handleevnen over tid. I dette ligg det sjølvsagt at kommunar og
fylkeskommunar ikkje bør ta for stor risiko i sin drift og/eller sine
investeringsprosjekt.
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 igangsett 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.

Nordøyveg-prosjektet utgjer derfor ein særleg stor risiko for fylkeskommunen.
Det er med grunnlag i denne type faglege vurderingar som bakteppe, som er
grunnlaget for at kontrollutvalet er svært opptatt av å undersøke om organisering,
styring og kontroll av Nordøyveg-prosjektet er god. Dette for å bidra til at ein
unngår alvorlege økonomiske konsekvensar av negativ art i prosjektet.
Kontrollutvalet er følgeleg også opptatt av gjere undersøkingar løpande undervegs i
utbygginga, i staden for å ha fokus på kontroll i etterkant når prosjektet er
avslutta. Kontrollsjefen meiner at på den måten kan kontrollutvalet bidra proaktivt
med innsikt, innspel og risikovurderingar.
Hovudføremålet med denne undersøkinga har derfor vore å vurdere om
fylkeskommunen sin prosjektstyring av Nordøyveg-utbygginga gir god kontroll med
finansiering, kostnader og framdrift. Med «god kontroll» meines at det er etablert
hensiktsmessige mekanismer for kontroll med finansiering, økonomistyring,
rapportering og samhandling i Nordøyveg-prosjektet.
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Kort om problemstillingane i undersøkinga
Med grunnlag i prosjektet sitt hovudføremål og elementa som ligg til grunn for den,
har BDO operasjonalisert undersøkinga i følgjande problemstillingar:
Hovedproblemstilling:
Gir fylkeskommunens prosjektstyring av Nordøyveg-utbyggingen god
kontroll med finansiering, kostnader og framdrift?
Dette besvares med 4 underproblemstillinger:
1. Er vedtatt finansiering av prosjektet fortsatt realistisk?
2. Er det god økonomistyring i prosjektet?
3. Er prosjektrapporteringen god?
4. Er samhandlingen internt i fylkeskommunen og med entreprenør godt
organisert?
Nærare om rapporten frå undersøkinga – BDO sine konklusjonar og
tilrådingar
Kontrollsjefen har gjennomgått rapporten. Samla sett meiner kontrollsjefen at
rapporten har svara ut dei aktuelle problemstillingane i undersøkinga.
I tabellane i vedlegg 1 har kontrollsjefen summert opp BDO sin
funn/observasjonar samt tilrådingar knyt til problemstillingane.
BDO sitt hovudbodskap frå undersøkinga
- I tidlegare Statens vegvesen var prosjektrisiko delt på ei stor portefølje
av prosjekt, med ein standardisert styringsmodell. I fylkeskommunen er
Nordøyvegen det store prosjektet, kor risiko for fylkeskommunen sin
økonomi er reelt og vesentleg større enn det isolert sett ville vore for
Statens vegvesen. Dette fører til at det bør stillast andre og absolutte
tilleggskrav til risikostyringa i prosjektet. Prosjektet kan med andre ord
ikkje styres etter same prinsipp som det kunne i sin gamle organisasjon.
- Fleire av finansieringselementa i prosjektet er svært usikre, og vil kunne
medføre auka belastning på driftsbudsjetta framover med mellom 9,6 og
28,0 million kroner i året i 40 år
- Når det gjeld sjølve utbygginga, synes det å være god oppfølging og
kontroll med vesentlege økonomiske usikkerheitsfaktorar,
- Prosjektrapporteringa er betra, men har enno forbetringspotensiale når
det gjeld styringsinformasjon
- Informasjonsflyten og samarbeidt mellom PO og fylkesadministrasjonen
synes no å vere god, med unntak av til politisk nivå
- Roller og ansvar synes godt avklart
Kontrollsjefen sin vurdering:
Nærare om rapporten frå BDO:
Kontrollsjefen er samd i dei vurderingar som er gjort i rapporten.
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Kontrollsjefen er også samd i at prosjektstyringa- og oppfølginga i
prosjektorganisasjonen (PO) står fram som god, og at informasjonsflyten har betra
seg vesentlig. Kontrollsjefen merkar seg også, at etter at kontrollsjefen starta opp
undersøkinga i august 2019, er det utarbeidd nytt prosjektmandat med tydelegare
fordeling av rolle og ansvar i prosjektet, samt utarbeida ei forbetra
prosjektrapportering (endra format).
Spørsmålet er likevel om roller, ansvar og fullmaktsmatriser er tilstrekkeleg robust,
dersom det oppstår situasjonar/hendingar som krev mange og hurtige avklaringar
– ofte med uklare konsekvensar. Slike hendingar er ikkje uvanleg når utbygginga
nærmar seg sluttfasen. Det er då organiseringa av prosjektet får ein reell test.
Ikkje no når alt funger.
Nærare om finansiering av utbygginga:
Når Nordøyveg-anlegget opnar og blir sett i drift i 2023, er det estimert ei auka
årleg netto belastning på fylkeskommunen sine driftsbudsjett, på anslagsvis
60,0-90,0 million kroner.
Som rapporten til BDO avdekker, er finansieringsførsetnadane lagt til grunn i
investeringsvedtaket frå 2018 brote og/eller vil bli brote. BDO har estimert at
usikkerheita i finansieringselementa vil medføre ei mogleg belastning på
driftsbudsjetta til fylkeskommunen, til å utgjere ytterlegare mellom 9,6 million
kroner og 28,0 million kroner. Kontrollsjefen vil likevel peike på at når det gjeld
finansieringselementet med hurtigbåtmidlar som utgjer 21,6 million kroner årleg, er
denne risikoen no redusert noko. I kommuneproposisjonen går det fram at
departementet førebels har utsett endring i båtkriteria i kostnadsnøkkelen, og vil
komme attende med saka til Stortinget ved eit seinere høve.
Mykje av årsaka til dette oppstår, skuldast at vedtaket om finansieringa var
uryddig. Den er ei blanding mellom finansieringselement og driftskonsekvensar.
Driftskonsekvensar er ikkje ei finansiering, men skal derimot gå inn i ei
lønsamheitsvurdering. Uryddige investeringsvedtak har samanheng med
mangelfulle malar for utforming av investeringsvedtak i fylkeskommunen, samt
mangelfulle prosjektmodellar som grunnlag for investeringsvedtaka. I ein
prosjektmodell bør derfor gå fram
- Oversikt over investeringskalkyla
- Oversikt over vurdering av om investeringa er lønsam samanlikna med ei
alternativinvestering (lønsamheitsanalyse)
- Oversikt over effekt på driftsbudsjett og driftsfond
Det er gode prosjektmodellar som vil bidra til at politikarar får solide,
gjennomsiktige og samanliknbare grunnlag for vedtak. Ved å synleggjere
verknadane av alternative tiltak før ei avgjersle, blir det enklare å velje tiltak.
Kontrollsjefen har allereie utarbeidd eit forslag til slik prosjektmodell. Denne vil bli
presentert for administrasjon og politiske fagutval. Etter kontrollsjefen sitt syn bør
denne være et godt utgangspunkt til å betre grunnlag for investeringsvedtak.
Med basis i momenta vil det vere god læring for fylkeskommunen for framtidige
investeringsprosjekt, om følgjande blir utvikla:
- Malverk på korleis investeringsvedtak minst må innehalde og korleis dei
skal bli utforma for å vere gyldige
- Prosjektmodell med innhald som nemnd over
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Denne type malverk/prosjektmodell, bør avgrensast til å gjelde for store
investeringsprosjekt (over eit visst beløp).
Nærmare om prosjektrapporteringa:
Nordøyveg-prosjektet kjem til å bryte finansieringsføresetnadane. Då er det endå
meir kritisk for fylkeskommunen at ramma for utbygginga blir halden. Ofte kjem
kostnadsoverskridingar mot slutten av utbyggingsperioden. For prosjektansvarleg,
prosjekteigar, administrativ styringsgruppe og politisk nivå, vil det derfor vere heilt
sentralt å få prosjektrapportering som er eigna til å kunne avdekke
feilutvikling/avvik på eit tidleg stadium. Prosjektrapportering må derfor vere
utforma slik at der er mogleg å måle om det er samanheng mellom framdrift og
økonomisk belastning på prosjektet, eksempelvis ved bruk av aktuelle nøkkeltal.
Kontrollsjefen sin oppfatning er at rapporteringa har forbetringspunkt for å kunne
vere eit tilfredsstillande styringsverktøy. Kontrollsjefen registrerer også at BDO
meiner styringsinformasjonen i rapporteringa bør betrast.
Kontrollsjefen merkar seg elles at månadsrapporteringa i byggeprosjekta som
bygg- og eigedomsavdelinga utarbeider, er godt eigna som styringsverktøy.
Kontrollsjefen meiner at prosjektrapporteringa som blir utarbeidd for Nordøyvegenprosjektet vil vere tent med å hente inspirasjon hos bygg- og eigedomsavdelinga
sine prosjektrapporteringar.
Elles er det fylkestinget som gjennom vedtaket i desember 2018 ga marsjordre om
utbygginga. Det er soleis politisk nivå som til slutt har ansvaret for gjennomføringa
av Nordøyveg-investeringa, og at denne blir gjennomført i henhald til mandat. Det
er derfor klart god governance (verksemdstyring), at ansvarleg myndigheit også vil
hente informasjon og sjå til at framdrift/økonomi/kvalitet skjer i henhald til
mandat. Utbyggingsutvalet er delegert dette oppfølgingsansvaret. Fylkeskommunen
vil derfor vere tent med å gi skriftleg rapportering også til utbyggingsutvalet, med
innhald som gir styringsinformasjon.
Oppsummering:
På basis av BDO sine tilrådingar og kontrollsjefen sine eigne vurderingar, er
kontrollsjefen sin oppfatning følgjande:
-

Fylkeskommunedirektøren bør snarast utarbeide ei prioritert
handlingsplan med tiltak, for å følgje opp og implementere BDO sine
tilrådingar, slik dei går fram av rapporten frå undersøkinga
Fylkeskommunedirektøren bør utvikle malverk og prosjektmodell (for
store investeringsprosjekt) som nemnd over, for å betre utforminga av
investeringsvedtak og grunnlaga for disse.
Tor Harald Hustad
Kontrollsjef

Vedlegg
1 Kontrollsjefen sin oppsummering av rapporten
2 Rapport om prosjektstyring Nordøyvegen
3 Tilleggsnotat frå kontrollsjef
4 Tilleggsnotat frå BDO
5 Brev av 25. mai fra kommunaldepartementet om beregning av
ferjeavløsningsmidler
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