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OPPDRAGET
Bestilling
Kontroll- og
kvalitetsutvalget sak
20/2019 i møte den
23.05.2019.

Formål
Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan
investeringsprosjekter i Rogaland fylkeskommune er
planlagt, styrt og gjennomført. Hoveddelen av
oppmerksomheten blir rettet mot prosjektenes tidligfase.
Et viktig mål med prosjektet er å bidra med læring for
fremtidige prosjekter.

Problemstillinger
• I hvilken grad har fylkeskommunen systemer, kapasitet og kompetanse til å foreta
nødvendige analyser i tidligfasen/planleggingsfasen?
• Er investeringsprosjektene planlagt, styrt og gjennomført på en tilfredsstillende
måte?
• Har rapporteringen til politiske organ vært tilfredsstillende?

Prosjektleder for dette prosjektet har vært forvaltningsrevisorene Therese Kristiansen og Linn
Christin Rustøen. Rapporten er kvalitetssikret av senior forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg.

SAMMENDRAG
1.1 BAKGRUNN
Formålet med prosjektet har vært undersøke hvordan investeringsprosjekter i Rogaland
fylkeskommune er planlagt, styrt og gjennomført. Oppmerksomheten vår har vært rettet mot
prosjektenes tidligfase, ettersom påvirkningsmulighetene er størst i denne fasen.

Vi valgte ut to større investeringsprosjekter ved de videregående skolene. Prosjektene som ble
valgt ut er store, har ulik prosjektleder, og begge prosjektene er ferdig med tidligfasen.

1.2 HOVEDFUNN
•
•

•

•
•
•

Fylkeskommunen har tilfredsstillende styringsredskaper for investeringsprosjekter, men
skolene ser ut til å ha hatt for sterk innflytelse på «egne» utbyggingsprosjekter.
Fylkeskommunen løser kapasitets- og kompetansebehovet i investeringsprosjektene dels
gjennom bruk av egne fagfolk og dels ved bruk av eksterne konsulenter. På grunn av høyt
arbeidspress over tid, bør administrasjonen se nærmere på om man har funnet en god
balanse mellom konsulentbruk og bruk av egne ansatte.
Kostnadsanslagene ved våre to utvalgte investeringsprosjekter har truffet relativt godt i
tidligfasen. Prosjektene ser i all hovedsak ut til å være planlagt og styrt på en
tilfredsstillende måte.
Det ene prosjektet ble lagt inn i økonomiplanen før det var tilstrekkelig utredet. Året etter
hadde prosjektet endret seg betydelig, noe som økte prosjektkostnaden kraftig.
I det samme prosjektet har ikke de folkevalgte fått tilstrekkelig informasjon om
omprioriteringer som er gjort underveis i tidligfasen.
Vi finner indikasjoner på at tilleggsfunksjoner i prosjektet blir benyttet som bufferposter
ved kostnadsøkninger.

1.3 SYSTEMER, KOMPETANSE OG KAPASITET
Systemer. Fylkeskommunen har i all hovedsak tilfredsstillende styringsredskaper for
investeringsprosjekter. Prosjektmodellen som brukes retter mye oppmerksomhet omkring
tidligfasen, har en klar faseinndeling og tydelige beslutningspunkter.
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Gjennomgangen tyder likevel på at det er en noe ulik praksis mellom de ulike prosjektlederne,
men fylkeskommunen har iverksatt tiltak for å sikre en mer ensartet praksis.
Arealmodellen for Fylkeskommunalt Eiendomsforums (FEF-modellen) har ligget til grunn for
begge våre utvalgte prosjekter. Modellen brukes for å finne ut hva hvert fag trenger av areal og
om det er nødvendig å bygge ut.
Vår gjennomgang viser at skolene tidligere ser ut til å ha hatt for sterk innflytelse på «egne»
investeringsprosjekter, mens opplæringsavdelingen har hatt en nokså anonym rolle. Et konkret
eksempel finner vi ved Hetland VGS, der man ved utbyggingen i 2010 innførte en egen
pedagogisk modell («Hetlands-modellen»). Denne pedagogiske modellen har en helt spesiell
klasseromsstruktur, som legger føringen på arealutnyttelsen. Det første anslaget for nybygg ved
Hetland VGS lå inne med et areal på om lag 3.000 kvm. Når skolen ble vurdert i forhold til FEFmodellen, viste det seg at arealanslaget var langt høyere enn det som var arealnormen. Arealet ble
derfor nedjustert, men skolen endte likevel opp med et høyere areal enn det FEF-modellen tilsa.
Opplæringsdirektøren mener det er behov for å styrke opplæringsavdelingens rolle i
investeringsprosjektene. Dette er vi enig i, det vil etter vår vurdering bidra til å sikre en større
likebehandling av skolene i forbindelse med utbyggingsprosjektene.
Vi anbefaler at opplæringsavdelingen får en mer fremtredende rolle i styringen av
investeringsprosjektene, slik at rammene for utbyggingsprosjekter på skolene blir mest mulig
like.
For ordens skyld: Dette betyr ikke at vi mener at den enkelte skole ikke skal involveres i
investeringsprosjektene. Skolene bør fortsatt medvirke i «egne» byggeprosjekter. Vårt poeng at
også opplæringsavdelingen bør ha en rolle, slik at prosjektene gis et «fylkeskommunalt» stempel,
og slik at skolene behandles likt.
Kapasitet og kompetanse. Det finnes ikke noen klare føringer eller krav knyttet til kompetanse
og kapasitet, utover at fylkeskommunen bør ha nødvendig kompetanse og kapasitet til å kunne
følge opp investeringsprosjektene. Fylkeskommunen løser kapasitets- og kompetansebehovet i
investeringsprosjektene dels gjennom bruk av egne fagfolk og dels ved bruk av eksterne
konsulenter. Fylkeskommunen står selv for prosjektledelsen, mens det leies inn kompetanse til
andre arbeidsoppgaver. Gjennomgangen tyder på at høyt arbeidspress over tid har gjort at
fylkeskommunen har leid inn flere konsulenter for å håndtere prosjektlederrollen i enkelte
prosjekter.
Bruk av konsulenter er nødvendig for at fylkeskommunen skal kunne håndtere
investeringsprosjektene. Det er også positivt for fag- og kompetanseutviklingen i avdelingen,
men det brukes en del tid på opplæring av konsulentene, og denne kompetansen forsvinner ut av
organisasjonen når oppdraget er ferdig. I tillegg er fagmiljøet i fylkeskommunen lite og sårbart.

Side 6 av 67

Investeringer – analyse og beslutningsgrunnlag, Rogaland fylkeskommune

Bygg- og eiendomsavdelingen bør analysere egen konsulentbruk for å kunne vurdere om det vil
være mer hensiktsmessig å ansette flere fremfor å leie inn flere konsulenter. I rapporten sier vi litt
om rammene for en slik analyse.

1.4 TO UTVALGTE PROSJEKTER
Vi har valgt ut to store investeringsprosjekt ved Hetland og Godalen VGS for å kunne si noe om
hvordan investeringsprosjektene blir planlagt, styrt og rapportert.
Etter vår vurdering har styringsdokumentene gitt et tilstrekkelig grunnlag for styring av begge
prosjektene. Det ser ut til at kostnadsanslagene har truffet relativt godt i tidligfasen. På Hetland
ble den planlagte gymsalen tatt ut av prosjektet og kostnadsanslaget ble nedjustert som en følge
av dette. Tilsvarende skjedde imidlertid ikke på Godalen. Når den planlagte idrettshallen ble tatt
ut av prosjektet og erstattet av et gymbygg, ble ikke kostnadene tatt ut. Det kommer ikke frem
hva som er differansen mellom kostnadene ved disse to byggene, men prosjektgruppen foreslår
altså å bruke tilgjengelige midler til andre viktig formål.
For det første burde det vært spesifisert hvor mye budsjettet ville bli redusert med som følge av
endringen fra idrettshall til en utvidelse av skolens areal for kroppsøving. Dernest burde man
spesifisert hvor mye som er budsjettert til andre viktige formål ved skolen, og hva disse
formålene er. I rom- og funksjonsprogrammet er en rekke gode formål beskrevet, og det er uklart
hva som vil bli prioritert. Etter vår vurdering bør en slik omprioritering av midlene løftes inn til
politikerne, for å sikre at omprioriteringen får en politisk forankring. Dette innebærer at
administrasjonen er konkrete mht. hvor mye penger som er satt av til disse formålene, og hvilke
formål eller tiltak midlene er satt av til. Ellers blir det vanskelig for politikerne å vite hva man
faktisk vedtar.
Gjennomgangen kan også tyde på at tilleggsfunksjoner i prosjektet blir benyttet som bufferposter
ved kostnadsøkninger. Men også tilleggsfunksjoner skal ivaretas av prosjektet, og politikerne bør
være orientert dersom det skjer endringer.
Vi anbefaler at administrasjonen sikrer at politikerne får tilstrekkelig informasjon om
omprioriteringer underveis i tidligfasen, og hva disse omprioriteringene faktisk innebærer.
Utover dette ser det ut til at rapporteringen til politiske organ har vært tilfredsstillende.
Lave kostnadsanslag i starten vil kunne påvirke den endelige politiske beslutningen. Et siste
læringspunkt er at investeringsprosjektene ikke bør legges inn i økonomiplanen før de er
tilstrekkelig utredet. I økonomiplanen for 2018-2021 var investeringsprosjektet ved Godalen
VGS påbygg, gymsal, men ikke renovering, og den totale prosjektkostnaden var 255 millioner
kroner. Forut for økonomiplanen året etter ble det bestemt at de nye elevplassene skulle være
innenfor tyngre yrkesfag. I økonomiplan 2019-2022 ble prosjektet endret til rehabilitering,
nybygg og ny idrettshall og prosjektkostnaden var økt til 376 millioner kroner, inkludert en
usikkerhetsmargin på 52 millioner kroner.
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Det er tydelig at anslaget i den første økonomiplanen var for grovt, og at det ikke var blitt gjort en
grundig nok vurdering før planen skulle vedtas. Dette skaper et dilemma for de folkevalgte, fordi
et lavt kostnadsanslag innledningsvis øker sjansene for at prosjektet blir vedtatt. Når det faktiske
og høyere kostnadsanslaget kommer inn i planforslaget året etter, blir det langt vanskeligere for
politikerne å si nei til investeringen. Vedtaket fra året før har skapt en forventning, som vil kunne
ha innvirkning på den politiske beslutningsprosessen.
Vi anbefaler fylkeskommunen å sikre at investeringsprosjektene er tilstrekkelig utredet før de
legges inn i budsjettet
Normen er at investeringsprosjektene skal bli kvalitetssikret av en ekstern aktør med nødvendig
kompetanse. Ingen av våre to utvalgte prosjekter har hatt en ekstern kvalitetssikring.
Fylkeskommunen bør ta stilling til om denne normen skal være et absolutt krav eller om det
enkelte prosjekt har frihet til å avvike fra normen.

1.5 ANBEFALINGER
Fylkeskommunen/Administrasjonen bør:
•
•
•

Sikre at investeringsprosjektene er tilstrekkelig utredet før de legges inn i budsjettet
Sørge for at politikerne får tilstrekkelig informasjon om omprioriteringer underveis i
tidligfasen, og hva disse omprioriteringene faktisk innebærer
Sikre at opplæringsavdelingen får en mer fremtredende rolle i styringen av
investeringsprosjektene, slik at rammene for utbyggingsprosjekter på skolene blir mest
mulig like
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FYLKESDIREKTØRENS KOMMENTAR
Fylkesdirektøren takker for rapporten med tilhørende anbefalinger. Fylkesdirektøren vurderer at
rapporten i hovedsak gjenspeiler de faktiske forhold. De enkelte anbefalingspunktene er
kommentert under.
Sikre at investeringsprosjektene er tilstrekkelig utredet før de legges inn i budsjettet
Kommentar: Det tilstrebes at ingen investeringsprosjekter legges inn i økonomiplanen før de har
vært på Investerings og utviklingsplanen i minimum ett år. I forkant av dette gjennomføres det en
behovsanalyse, f.eks. med grunnlag i Multimap tilstandsvurderinger eller generelt
utviklingsbehov for skolene. I løpet av perioden prosjektet ligger på investerings- og
utviklingsplanen vil det blant annet gjennomføres en arealanalyse ved bruk av FEF-arealmodell,
som er en modell som viser et nøkternt anslag på totalt arealbehov, og ved behov ved bruk av
eksterne konsulenter. Dette for å sikre at fylkesdirektøren har et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag
for alle investeringer.
Når et prosjekt legges inn i økonomiplanen for første gang gjennomføres det en
usikkerhetssanalyse (anslagsmetoden benyttes) der de i Bygg- og eiendomsavdelingen som
besitter kunnskap om investeringen, bygget og behovet deltar.
I prosjektets skissefase opprettes det mål for gjennomføringen og det ferdige produktet, og det
vurderes flere ulike løsningsforslag som omtales i prosjektenes rom- og funksjonsprogram. Romog funksjonsprogrammet foreslår ett løsningsforslag som er omforent i prosjektgruppen, og som
sikrer at konseptet er et svar på behovet.
I prosjektets forprosjekt gjennomføres det en større trippelkalkulasjon med alle rådgivende
ingeniører for å sørge for at alle prosjektets usikkerheter belyses. Det settes av en til to dager til
prosessen, samt minimum to dager til etterarbeid, til dette. Usikkerhetsanalysen tar utgangspunkt
i bygningsdelstabellen på tosifret nivå, samt mellom tre og fem identifiserte usikkerhetsfaktorer
(grupper av identifiserte usikkerhetsidentikatorer, som f.eks. marked, løsning og prosjektering).
Gruppen jobber seg gjennom tre scenarioer av hver av disse – tror, håper og frykter. Ved hjelp av
statistisk analyse fremkommer forventet verdi (P50). Total prosjektramme (P85) beregnes også
ved hjelp av statistisk analyse, og viser verdien det er 85 prosent sannsynlighet for at prosjektet
kommer innenfor. Dette kalles for anslagsmetoden.
Premissene for selve produksjonen i prosjektet legges altså gjennom planlegging, prosjektering
og styring underveis i gjennomføringen av prosjektene.
Fylkesdirektøren har gjort grep som bruk av anslagsmetoden i tidlig fase, for å sikre at rammen
som innarbeides i økonomiplan er reell, men en prosjektkalkyle vil kunne endre seg fram til
forprosjektet er kalkulert.
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Fylkesdirektøren ser likevel nødvendigheten av å innarbeide anslag for framtidige prosjekter i
kommende økonomiplaner, selv om forprosjektkalkyler ikke enda er utarbeidet. Dette for å ha
god porteføljestyring fram i tid.

Sørge for at politikerne får tilstrekkelig informasjon om omprioriteringer underveis i
tidligfasen, og hva disse omprioriteringene faktisk innebærer
Kommentar: Fylkesdirektøren støtter anbefalingen, og vil i større grad søke å involvere politisk
nivå ved nødvendige, større omprioriteringer i prosjekt, herunder redegjøre for konsekvenser av
omprioriteringer

Sikre at opplæringsavdelingen får en mer fremtredende rolle i styringen av
investeringsprosjektene, slik at rammene for utbyggingsprosjekter på skolene blir mest mulig
like
Fylkesdirektøren støtter anbefalingen og vil sikre tydeligere involvering og styring fra
opplæringsavdelingen sentralt.
Det er gjort grep som innarbeiding av referansegruppe i alle større investeringsprosjekter på
skole, hvor opplæring skal representeres ved opplæringssjef, rådgiver fra opplæringsavdelingen
og rektor for aktuell skole. Fra bygg- og eiendom stiller bygg- og eiendomssjef, fagleder
Utbygging og den aktuelle prosjektleder. Opplæringsavdelingen vil også være representert ved
rådgiver i utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogram, skisseprosjekt og forprosjekt. I disse
prosessene er det også en utstrakt brukermedvirkning med involvering av rektor og
brukergrupper på skolen.
Opplæringsavdelingen vil framover jobbe med å få på plass et styringsdokument for hva som er
viktige premisser for en god og funksjonell skole, slik at rammene for utbyggingsprosjekter blir
mer ensartet. Styringsdokumentet innarbeides i skolebruksplanen som rulleres årlig, og blir
førende for kommende nybygg- og rehabiliteringsprosjekter.
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Andre kommentarer:
I rapporten, side 49, står følgende;
«Ifølge prosjektmodellen til Concept skal investeringsprosjektene bli kvalitetssikret av en ekstern
aktør med nødvendig kompetanse. …»
Fylkesdirektøren har tatt et bevisst valg å ikke sende prosjektene til kalkulasjon hos eksterne med
tilstrekkelig kompetanse, f.eks. Norsk Byggkalkulasjon. Fylkesdirektøren er av den oppfatning at
bruken av trippelkalkulasjon/usikkerhetsanalyser i prosjektets forprosjektfase gir et treffende
kostnadsoverslag. Videre gjennomgås prosjektets usikkerhetsanalyser ved gitte punkter, f.eks.
ved kontraktsignering, gjennomførte grunnarbeider, tett bygg, osv. for å avdekke om prosjektets
risiko er redusert. Dersom dette er tilfelle, vil prosjektets økonomiske risiko reduseres i første
kvartalsrapport eller økonomiplan. Dette sikrer en tett oppfølging og økonomistyring av
prosjektene, samtidig som politisk nivå holdes orientert om prosjektenes risiko.
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INNLEDNING
1.6 METODE OG AVGRENSNING
I mandatet ble det skissert mulighet for gjennomgang av investeringsprosjekter både innenfor
samferdsel og videregående skoler. Da opplæring og samferdsel har ulike måter å administrere
sine investeringsprosjekter på, er det vår vurdering at to prosjekter fra samme sektor vil gi langt
bedre sammenlikningsverdi enn to prosjekter fra ulike sektorer. Av den grunn ble det i
oppstartsmøtet avklart å undersøke to investeringsprosjekter innenfor skole, nærmere bestemt
Godalen videregående skole og Hetland videregående skole.
Det er flere grunner til at det var akkurat disse to skolene som ble valgt. Vi ønsket å undersøke to
større prosjekter som hadde to ulike prosjektledere. De to skolene representerer dessuten både
yrkesfag og studiespesialisering. Og sist, men ikke minst var begge prosjektene ferdige med
prosjekteringsfasen/tidligfasen, selv om prosjektene ikke var avsluttet.
Det ble også vurdert å velge prosjekter som var avsluttet, men dette gikk vi bort fra. Årsaken til
det er at investeringsprosjekter ofte tar lang tid og strekker seg over mange år, fra
prosjektinitiering til prosjektavslutning. Dermed er det en større risiko for at fylkeskommunen har
gått bort fra den observerte praksisen i tidligfasen i avsluttede prosjekter.
Etter vår vurdering vil to prosjekter som har gjennomført tidligfasen gi en større læringsverdi,
ettersom den undersøkte praksisen ligger tettere opp til det året praksisen undersøkes.
Metodisk er det benyttet gjennomgang av fylkeskommunens sentrale styringsdokumenter,
prosjektdokumenter og andre saksfremlegg, samt vedtak i politiske organ. I tillegg har vi
intervjuet sentrale nøkkelpersoner i prosjektene/administrasjonen og aktuelle ansatte/ledere i
kommunen. De folkevalgte har fått mulighet til å uttale seg via skriftlig henvendelse.

1.7 BAKGRUNN
I overordnet analyse for 2016-2019 pekes det på at fylkeskommunens høye gjeldsgrad gjør at
man fremover må være «svært bevisst på å konsentrere investeringene der de gir størst nytte. Det
finnes et forbedringspotensial med hensyn til å skape et godt analyse- eller beslutningsgrunnlag
på dette feltet (…) Et eventuelt prosjekt vil kunne undersøke hvorvidt fylkeskommunen i dag har
nødvendige system, kapasitet og kompetanse til å foreta nødvendige analyser i
beslutningsprosessen».

1.8 UTGIFTER FORBUNDE MED INVESTERINGER
Fylkeskommunen har per 2021 cirka 396 000 kvadratmeter bygningsmasse, som har en anslått
gjenanskaffelsesverdi på ca. 15 milliarder kroner. Det er av stor betydning for fylkeskommunen
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at disse verdiene bevares, forvaltes og utvikles i et helhetlig og langsiktig perspektiv 1. I tillegg
leier fylkeskommunen bygg og lokaler til skoler, administrasjon og annet.
Rogaland fylkeskommune investerer for store summer hvert år. Det er innenfor regional utvikling
(veier inkludert bompengefinansierte prosjekter) og opplæring (videregående skoler) vi finner de
største investeringene, med henholdsvis 60,3 % og 18,3 % i 2020.
Tabell 1: Oversikt over sum investeringer
2018
Sum investeringer

1,97 milliarder

2019
1,76 milliarder

2020
1,51 milliarder

Kilde: Årsmelding RFK 2018, 2019 og 2020.

1.9 INVESTERINGSPROSJEKTENES PLASSERING I
PLANHIERARKIET
I denne delen ønsker vi kort å illustrere i investeringsprosjektenes (innen skole) plassering i det
fylkeskommunale planverket.
Et investeringsprosjekt initieres gjennom skolebruksplanen 2. Videre legges det inn i
økonomiplan, slik at det får sin ramme. I oppstarten av, og gjennom hele prosjektet skal det være
tett dialog mellom Opplæring, skole og Bygg- og eiendom. Arealene i eksisterende
bygningsmasse vurderes med tanke på om plassbehovet kan løses uten nybygg eller om nybygg
blir nødvendig for å oppfylle kravene i Fylkeskommunalt Eiendomsforum (FEF) sin arealmodell.
Dette utføres av interne eller eksterne ressurser.
Økonomiplanen omhandler driftsbudsjetter og investeringsbudsjetter. Bygg- og
eiendomsavdelingen skal i forkant av økonomiplanprosessen, og på bestilling fra
økonomiavdelingen, utarbeide forslag til budsjett for drift og investering. Det er
økonomiavdelingen som utarbeider mal/tabeller for hvordan budsjetter og tilhørende beskrivelser
skal innrapporteres.
Vi får opplyst at det kan være usikkerhet knyttet til anslagene i økonomiplanen, men de beskrives
likevel som realistiske langtidsplaner. Det pekes også på at det er vanskelig å endre prosjekter når
de først har kommet inn i handlings- og økonomiplanen, eksempelvis hvis senere analyser viser
endring i behovene.

1

Kilde: Internkontrollhåndbok Bygg og Eiendom

Denne inneholder prognoser for elevtallsutviklingen over en 15 års periode, basert på fødselstall. Vi får opplyst at
prognosene av erfaring stemmer godt med virkeligheten.

2
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Faggruppe Utbygging har ansvaret for å koordinere og utarbeide forslag til
investeringsbudsjettet på vegne av Bygg- og eiendomsavdelingen 3. Det skal utarbeides et
åtteårig investeringsforslag, samt en investerings- og utviklingsplan.
Investerings- og utviklingsplan 4 viser det langsiktige investerings- og utviklingsbehovet for
bygningsmassen Bygg- og eiendomsavdelingen er ansvarlige for. Dokumentet rulleres årlig og
danner et viktig grunnlagsdokument både for investeringsbudsjettet og som vedlegg til
skolebruksplanen. Prosjekter som tas inn i investeringsbudsjettet skal være foreslått i
investerings- og utviklingsplanen først. Rutinen skal håndtere risiko for at prosjekter tas inn i
investeringsbudsjettet uten å ha blitt tilstrekkelig utredet først, og skal som sådan også ha en
risikoreduserende effekt for at investeringsprosjekter er underbudsjettert.
Budsjettet revideres kvartalsvis. Det er økonomiavdelingen som koordinerer innspill fra de
ulike avdelingene og sammenfatter en politisk sak på vegne av fylkesdirektøren. Faggruppe
Utbygging har ansvar for å koordinere arbeidet med revidert budsjett for investeringsprosjekter
på vegne av Bygg- og eiendomsavdelingen.

1.10 ORGANISERING
1.10.1 BYGG- OG EIENDOMSAVDELINGEN
Bygg- og eiendomsavdelingen er en stab-støtteavdelingen under fylkesdirektøren. Avdelingen
har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av fylkeskommunens bygninger og
eiendommer, og har delegert myndighet gjennom delegeringsreglementet «Ansvar og myndighet i
Rogaland fylkeskommune». I tillegg har avdelingen ansvar for sentraladministrasjonens
fellestjenester.
Bygg- og eiendomsavdelingen ble fra 1. januar 2021 reorganisert til fire enheter; seksjon
Eiendom, faggruppe Utbygging, faggruppe Forvaltning og faggruppe Fellestjenester.
Driftspersonell, som tidligere var organisert under Opplæring, ble flyttet til Bygg- og
eiendomsavdelingen, seksjon Eiendom. Det er etter omorganiseringen om lag 85 årsverk i
avdelingen.

3

Kilde: Internkontrollhåndbok Bygg- og eiendomsavdelingen

Endret 01.02.2021. Investerings- og utviklingsplanen ble sist rullert i forbindelse med rulleringen av
økonomiplanen og skolebruksplanen for 2022.
4
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Figur 1: Organisasjonskart avdeling Bygg og eiendom

Kilde: Rogaland fylkeskommune

Faggruppe Utbygging har ansvaret for planlegging, utbygging og utvikling av den
fylkeskommunale bygningsmassen 5. Prosjektene kan bestå av nybygg, renovering, tilbygg,
påbygg og rivning. Omfanget og kompleksiteten til prosjektene varierer, og omfatter alt fra
mindre prosjekter på om lag kr 10 millioner til omfattende prosjekter på flere hundre millioner
kroner. Ved bygningsmessige endringer (mindre ombygginger/påbygg, etc.) skal faggruppen
være en rådgivende enhet. Tabell 2 viser faggruppe Utbyggings ansvarsområde.

5

Kilde: Internkontrollhåndbok Bygg- og eiendomsavdelingen
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Tabell 2: Faggruppe Utbyggings ansvarsområde
Faggruppe Utbyggings ansvarsområde (ikke begrenset til):
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvikling, planlegging og gjennomføring av større byggeprosjekter, i hovedsak
prosjekter med anslått ramme på minimum kr 10 millioner
Utvikling av byggeprosjekter og arealbruk i samhandling med brukerrepresentant
Kalkulering av økonomisk ramme for byggeprosjekt
Planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt i tråd med vedtatt rom- og
funksjonsprogram, samt vedtatt forprosjekt
Etablere og ajourholde KS for gjennomføring av byggeprosjekt
Rammeavtaler for rådgivende ingeniører
Fagområdene arkitektur, SHA, universell utforming, inventar og utstyr
Innføre et internkontrollsystem i samarbeid med andre avdelinger, og gjennomføre
internkontroll

Kilde: Internkontrollhåndbok Bygg- og eiendomsavdelingen

Avdelingen rapporterer driftsbudsjett og investeringsbudsjett kvartalsvis, samt har en årlig
gjennomgang av 8-årig økonomiplan. Det gjennomføres månedlige gjennomganger.
Ansvar og myndighet knyttet til bygg og eiendom ble i 2018 formalisert og tydeliggjort gjennom
en ny eiendomsstrategi (2019-2028) og organisasjonsstruktur. Eiendomsforvaltningens mål og
interne ambisjoner går frem av eiendomsstrategien (vedlagt).
Ansvar og grensesnitt mellom avdelingen og den enkelte virksomhet (skole) er grundig beskrevet
i SLA-avtalen (Service level agreement), revidert 2018 6.
Bygg- og eiendomsavdelingen er tilknyttet FEF kvalitetssystem (fylkeskommunalt
eiendomsforum). FEF kvalitetssystem er et felles verktøy for alle fylkeskommunene med
prosessbistand til prosjektlederne som skal benyttes i det daglige prosjektarbeidet for å
dokumentere at prosedyrer og regelverk blir overholdt. Rogaland Fylkeskommune har valgt å
dele FEF kvalitetssystemet inn i tre ulike kvalitetssystemplaner avhengig av prosjektets
kompleksitet og type.

1.10.2 ORGANISERING AV INVESTERINGSPROSJEKTENE
Fylkestinget er fylkeskommunens øverste folkevalgte organ. Fylkestinget vedtar blant annet
skolebruksplan, økonomiplan og årsbudsjett, som setter rammene for investeringsprosjektene
som skal gjennomføres.

6

Vi får opplyst at siste versjon av SLA-avtalen ble revidert i 2021.
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Referansegruppen kan bestå av opplæringssjefen, bygg- og eiendomssjef, rektor,
brukerkoordinator og prosjektleder. Intensjon og formålet med møtene er at deltakerne kan få
løftet og drøftet overordnete problemstillinger og at det kan tas nødvendige avgjørelser i
fellesskap på dette nivået.
Prosjektgruppen/arbeidsgruppen planlegger prosjektet innenfor de rammer som er gitt i vedtak
fra fylkestinget samt de føringer som er gitt fra referansegruppen. Grunnlaget for prosjekteringen
er vedtatt i rom- og funksjonsprogram. Skisseprosjekt og forprosjekt godkjennes av
referansegruppen før det sendes videre til politisk behandling.

1.10.3 STYRING OG LEDELSE
Ifølge fylkeskommunens kvalitetsplan er det prosjekteier som har det overordnede ansvaret i
fylkeskommunens prosjekter. Prosjekteiers rolle er å sikre at prosjektet gjennom hele
prosjektperioden arbeider for å nå målene og levere et resultat som vil gi de ønskede gevinster.
Rollen som prosjekteier i fylkeskommunen er tildelt Bygg- og eiendomssjefen. Prosjekteieren har
ansvar for å utpeke en prosjektleder for prosjektet, er ansvarlig for prosjekts rammer, samt å
rapportere til fylkesdirektøren/ -utvalget/ -tinget.
Det kan etableres et prosjektstyre for store, unike eller kompliserte prosjekter. Prosjektstyret bør
være sammensatt av personer med faglig ekspertise innenfor prosjektets viktigste utfordringer.
Prosjekteier leder prosjektstyret og er den som har beslutningsmyndighet. Øvrige medlemmer av
prosjektstyret har en rådgivende funksjon overfor prosjekteier.
Rollen som prosjektleder arbeider i grensesnittet mellom prosjektet og prosjekteier, eksterne
aktører, egen organisasjon, brukere og kontraktspartner. Prosjektleder er ansvarlig for å nå
prosjektets resultatmål og ivareta byggherrens plikter etter Byggherreforskriften. Prosjektleder
delegerer ansvar og oppgaver i prosjektet og påser at arbeidet blir utført i henhold til etablerte
planer og iverksetter om nødvendig korrektive tiltak.
I kvalitetsplanen skiller fylkeskommunen mellom investeringsprosjekter og
vedlikeholdsprosjekter. Investeringsprosjekter defineres som prosjekter med egne
prosjektnummer og som har egne budsjettposter i økonomiplanen. Disse prosjektene kan bestå av
nybygg, renovering, tilbygg, påbygg og rivning. Omfanget og kompleksiteten til
investeringsprosjektene varierer fra mindre renoveringer på ca. 10 millioner kroner til omfattende
nybygg til 400 millioner kroner. Investeringstiltakene får bevilget rammer gjennom økonomiplan
som årlig behandles i fylkestinget. Som hovedregel skal investeringsprosjektene ledes av en
prosjektleder.
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2 SYSTEM, KAPASITET OG
KOMPETANSE
I hvilken grad har fylkeskommunen systemer, kapasitet og kompetanse til å foreta nødvendige
analyser i tidligfasen/planleggingsfasen?

2.1 REVISJONSKRITERIER
Fylkesdirektør skal ifølge kommuneloven § 13-1 annet ledd lede den samlede fylkeskommunale
administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller
pålegg fylkestinget gir. Fylkesdirektør skal videre ifølge kommuneloven § 13-1 tredje ledd påse
at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et
faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. I forhold til tidligfasen for investeringsprosjekter
kreves det blant annet kompetanse innen økonomiske analyser og prosjektstyring. Skal avdeling
bygg- og eiendom drive god og forsvarlig saksbehandling, må de ha kompetente ansatte.
Ifølge kommuneloven § 25-1 skal kommuner og fylkeskommuner ha internkontroll med
administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Ved internkontroll etter
denne paragraf skal kommunedirektøren ha nødvendige rutiner og prosedyrer.

2.1.1 PROSJEKTREGNSKAP
For prosjektregnskapet er det ikke gitt særskilte regler. Hva innholdet i prosjektregnskapet da bør
være, må utvikles i lys av formålet med prosjektregnskapet. Formålet med prosjektregnskapet er
å vise hvor mye som er påløpt hittil, og sammenholde dette mot den vedtatte kostnadsrammen,
herunder å vurdere endringer i prognosene. Prosjektregnskapet og årsregnskapet for investeringer
har forskjellige formål, og vil av den grunn måtte gi forskjellig informasjon. Prosjektregnskaper
har søkelys på prosjektets utgifter og prosjektlevetiden, mens årsregnskapet for investeringer vil
rette søkelyset mot bevilgninger og påløpt i et årsperspektiv. Et prosjektregnskaps utgifter i året
vil være sammenfallende med investeringsregnskapets utgifter i året. Investeringsprosjekter er
årsuavhengige, og prosjektregnskapene må følge prosjektets levetid og følges opp i forhold til
prosjektets kostnadsramme. Et investeringsregnskaps utgifter vil derimot følges opp årlig mot
bevilgningene.
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2.1.2 KORT OM PROSJEKTSTYRINGSTEORI
I prosjektstyringsteori opereres det med to sentrale begreper; tidigfase og gjennomføringsfase.
Figur 2: Tidligfase og gjennomføringsfase

Kilde: Kursdokumentasjon Revisjon og kontroll kommunale investeringsprosjekter, Jostein Aksdal, 2020.

I tidligfasen legges premissene for prosjektet, og det er i denne fasen det fattes vedtak om
finansiering og gjennomføring av prosjektet. Gjennomføringsfasen innebærer detaljert
planlegging, utføring og levering av prosjektet.
Tradisjonelt har det vært mest oppmerksomhet mot prosjektenes gjennomføringsfase, men
grunnlaget for prosjektsuksess legges i prosjektets tidligfase. Med tidligfase menes her fra en
prosjektide´ blir unnfanget til endelig gjennomføring av beslutning blir tatt. Prosjekter som
mislykkes, er ofte utredet for dårlig. Forskning viser at det som skjer i tidligfasen fra ideen
oppstår til prosjektet blir vedtatt og settes i gang er helt grunnleggende for å oppnå gode
resultater. Det er i denne fasen de viktigste og mest overordnede spørsmålene avgjøres, og
påvirkningsmuligheten er størst.
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Figur 3: Generell prosjektmodell:

Hensikten med den første delen av tidlig fasen er å avklare om et prosjekt bør gjennomføres og
hva som ønskes oppnådd med det. Er det eksempelvis et samfunnsbehov som utløser planlegging
og tiltak? Det er også slik at alle store prosjekter skal ha et mål og målet skal være konsistent med
behovsanalysen og fylkeskommunens overordnede strategi. Målet skal videre være konkret og
realistisk. Hensikten med mulighetsstudien er å søke å belyse alle måter som kan løse
virksomhetens behov. Dette er en prosess der man først åpner for muligheter, før man snevrer inn
et håndterbart antall løsninger. Hensikten med alternativanalysen er å sikre at man velger riktig
konsept som løser de identifiserte behovene, og skal inneholde ulike alternativer. Økonomiske
analyser er sentrale i alternativanalysen.
Hensikten med en prosjektmodell:
•
•
•
•
•

Styrke styringen av fylkeskommunens prosjekter gjennom felles retningslinjer som skal
følges av alle prosjekter.
Sikre at aktiviteter gjøres i riktig rekkefølge.
Sikre at beslutningene tas på riktig grunnlag og på riktig nivå.
Har beslutningspunkt hvor man skal beslutte om prosjektet skal videreføres, utsettes,
stanses eller revurderes.
Det skal foreligge konkrete krav til hva som skal gjøres i hver fase før man kan gå videre.

Viktigste aspekter ved gode beslutningsmodeller (Haanæs m.fl. 2004):
•
•
•
•

Klar faseinndeling
Klare beslutningspunkter
Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger
Enkelthet
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Figur 4: Innhold i en generell prosjektmodell (tidligfase)

Alle store prosjekter bør ha mål. Figur 5 viser ulike typer mål.
Figur 5: Samfunnsmål, effektmål og resultatmål

Det finnes anerkjent forskningsteori om prosjektstyring som retter seg mot kommunale
investeringsprosjekter. Av prosjektstyringsteori kan det utledes en såkalt «beste praksis».
Revisjonskriterier fra beste praksis formuleres ikke som «skal-krav», men som
anbefalinger, det vil si «bør». Anbefalingene er basert på at det offentlige skal treffe riktig
beslutning og at offentlige investeringsprosjekter skal ivareta samfunns- og effektmål, ha
realistiske økonomiske rammer, og gjennomføres i henhold til budsjett.
Forskningsprogrammet Concept, som utføres ved NTNU i samarbeid med norske og
internasjonale fagmiljøer, viser til at erfaringer fra en rekke store prosjekter har vist at deler av
forutsetningene som har ligget til grunn for vedtak og igangsetting ikke har blitt oppfylt. Dette
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har medført problemer med store overskridelser på kostnadssiden, forsinkelser og lav
måloppnåelse 7.
Av Concepts rapport nr. 45 fremgår det at det i alle prosjekters tidligfase som et minimum bør
foretas en behovsanalyse, gjøres målformuleringer og analyse av alternative løsninger. Concept
viser til at det bør være minst ett beslutningspunkt før endelig investeringsbeslutning, slik at det
er mulig å avvise prosjekter som er uegnet eller som det ikke er behov for. En behovsanalyse
innebærer ifølge Concept en kartlegging av interessenter/ aktører og vurdering av tiltakets
relevans.
Det finnes ikke noen klare føringer eller krav knyttet til kompetanse og kapasitet, men
fylkeskommunen bør ha nødvendig kompetanse og kapasitet til å kunne ivareta den viktige
tidligfasen på en god måte. Dette vurderes på bakgrunn av tilbakemeldinger i intervjuer, samt
gjennomgangen av våre to prosjekter.

2.1.3 UTLEDEDE REVISJONSKRITERIER
På bakgrunn av gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier:
•

•

Fylkeskommunen skal ha tilfredsstillende styringsredskaper for investeringsprosjekter,
herunder
o Egnede systemer og rutiner
o En prosjektmodell med en klar faseinndeling og klare beslutningspunkter
Fylkeskommunen skal ha nødvendig kapasitet og kompetanse for kunne å ivareta
tidligfasen i prosjektene på en god måte

2.2 SYSTEMER OG RUTINER
2.2.1 TEKNISKE SYSTEMER
Fylkeskommunen bruker Facilit FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) som sitt
FDVU-system. Systemet gir oversikt over eiendoms- og bygningsdata. I tillegg brukes Facilit til
byggeregnskap i prosjektene. Fylkeskommunen har siden 2004 benyttet byggeregnskapsmodulen
i Facilit. I de fleste tilfeller er det byggherrens innleide byggeleder som fører byggeregnskapet.
Dette gjøres i nært samarbeid med prosjektleder og prosjektøkonom i Bygg- og
eiendomsavdelingen.

7

Jfr. Concept- rapport nr. 45 pkt. 1.1
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Rogaland fylkeskommune benytter Fylkeskommunalt Eiendomsforums arealmodell (FEFmodellen) somgrunnlag for dimensjonering av nye skolebygg. Modellen skal brukes i alle
prosjekter for å definere en øvre ramme for det totale nettoarealet til skolen.
FEF-modellen brukes for å finne ut hva hvert fag trenger, eksempelvis hva elektrofag trenger av
areal, kantine og lærerarbeidsplasser. Modellen beregner kun nødvendig areal, den sier ikke noe
om tilstanden på bygget. Modellen brukes for å analysere hele bygget, og for å vurdere om det er
nødvendig å bygge ut.

2.2.2 RUTINER
Fylkeskommunen har kvalitetsplan, internkontrollhåndbok for avdelingen og prosjektmodell for
investeringsprosjekter.
Ved oppstart av byggeprosjekt skal prosjektleder, ifølge internkontrollhåndboken, utarbeide en
strategiplan/prosjektadministrasjonsbok (PA-bok) i tråd med Retningslinje for utarbeidelse av
PA-bok i byggeprosjekter. PA-boken skal også inneholde et organisasjonskart for
prosjektorganiseringen.
Ifølge internkontrollhåndboken skal prosjektleder ta initiativ til å utarbeide en strategiplan for
byggeprosjektet hvor følgende tema bør avklares:
Følgende tema bør avklares i strategiplanen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prosjektets mål
rammebetingelser
avgrensning
suksessfaktorer
fullmakter
prosedyrer
kontraktsstrategi
organisasjon, roller og ansvar
kommunikasjon
risiko og usikkerhet
endring-, fremdrifts- og kostnadsstyring

Fylkeskommunens kvalitetssystem for prosjektgjennomføring er kvalitetsplanen som skal
benyttes i alle investeringsprosjekter i avdelingen 8. Kvalitetsplanen er ment å være et overordnet
styrende dokument og gir føringer for kvalitetsarbeidet i prosjektene, samt stiller krav til

8

Kilde: Kvalitetsplan RFK
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innholdet i de kvalitetsplanene som leverandørene skal utarbeide. Formålet med planen er å sikre
at alle aktører leverer den kvaliteten som er bestilt i prosjektene. Planen fastsetter hvilke
prosedyrer, kontroller og dokumentasjon som skal gjelde for sikring av kvaliteten i prosjektene.
Planen er også med på å sikre at prosjektgjennomføringen i bygg og eiendomsavdelingen blir
standardisert og optimalisert.
Prosjektleder plikter ifølge internkontrollhåndboken å ha kontroll på kostnader og
kostnadsutviklingen i prosjektet til enhver tid. Prosjektleder har ansvar for at kostander og
prognoser er innenfor vedtatte økonomiske rammer. Rammene vedtas årlig gjennom
økonomiplanen. Dersom prognoser overstiger vedtatt ramme, skal dette rapporteres til leder
fortløpende. Prosjektleder skal sørge for månedsrapportering internt i byggprosjekt som
omhandler fremdrift, økonomi, kvalitet, offentlig saksgang og SHA (sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø). Det skal holdes månedlige rapporteringsmøter mellom prosjektleder,
prosjektøkonom og Bygg- og eiendomssjef. Dersom det oppdages vesentlige avvik på HMS,
kvalitet, kost eller fremdrift skal bygg og eiendomssjef underrettes snarest.
For pågående prosjektene skal det gjøres en vurdering av prosjektleder i samarbeid med
prosjektøkonom om budsjettpostene som er satt opp i økonomiplanen fremdeles er reelle eller om
det må gjøres justeringer. Uavhengig av dette skal det også gjøres en årlig prisjustering av
budsjett tallene.
For aktuelle nye prosjektene over 25 millioner kroner skal det nedsettes en arbeidsgruppe
for å kartlegge faktorer som: Omfang, kompleksitet, risiko, marked osv. Gruppen bør minimum
bestå av en prosjektleder, ingeniør, arealutvikler og prosjektøkonom. Grunnlaget for arbeidet til
gruppen er vedlikeholdsbehov, utviklingsbehov og behov som følge av endringer i
utdanningsprogram. Arbeidsgruppen diskuterer seg imellom og på bakgrunn av dette utarbeider
en analyse av hvert enkelt prosjekt og dets kritiske suksessfaktorer.
Videre skal det gjøres en usikkerhetsanalyse som skal være med på å fastsette prosjektets
økonomiske rammer gjennom trinnvis kalkulasjon. Forslagene blir sammenstilt i økonomiplanen
av økonomiavdelingen.
Større endringer i rammen (over 5 millioner kroner) eller fremskyndelse eller utsetting av tildelt
ramme på et eller flere investeringsprosjekter må redegjøres for i egne politiske saker.
Prosessen med revidert budsjett ledes av prosjektøkonom for drift og prosjektøkonom for
investeringsprosjektene i samråd med prosjektlederne og bygg- og eiendomssjefen.
Usikkerhetsavsetning
Ifølge kvalitetsplanen bruker fylkeskommunen trinnvismetoden for å beregne usikkerhet i
prosjektene. Usikkerhetsanalysen gjennomføres som en gruppeprosess, hvor prosessen i mange
henseender er viktigere enn de eksakte kvantitative resultatene. Analysen er et verktøy for å
fastsette prosjektets styringsrammer og usikkerhetsavsetningen som skal benyttes i hver av
modellens første fire faser.
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Figur 6: Prosjektets økonomiske rammer 9

Styringsrammen er den rammen prosjektleder har til disposisjon for å gjennomføre prosjektet
(P50). P50 uttrykker den statistisk forventede kostnaden for prosjektet.
Kostnadsrammen (P85) er summen av forventet kostnad og avsetning for usikkerhet.
Kostnadsrammen definerer hvor stor finansiering som er satt av for å gjennomføre prosjektet.
Usikkerhetsavsetning er en avsetning for å oppnå ønsket sikkerhet mot overskridelse av
styringsrammen. Det forventes ikke at denne posten brukes. For fylkeskommunen styres denne
avsetningen av prosjekteier og midlene utløses etter behov.
Fylkeskommunens prosjektmodell
Fylkeskommunens prosjektmodell har rettet mye oppmerksomhet omkring tidligfasen. I figuren
under illustreres prosjektmodellen.

9

Kilde: Fylkeskommunens kvalitetsplan.
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Figur 8 Prosjektmodell for Bygg og Eiendom Rogaland fylkeskommune 10

Kilde: Fylkeskommunens kvalitetsplan

I initieringsfasen blir det enten kartlagt et behov i Bygg- og eiendomsavdelingen for
rehabilitering av et (eller flere) eksisterende bygg eller et økt kapasitetsbehov basert på fremtidig
elevvekst av opplæringsavdelingen. Rutinen er at behovet blir vurdert og utredet og de
overordnede prosjektrammene blir definert. Det skal utarbeides et prosjektmandat som skal
spilles inn til fylkesdirektøren for opplæring som tar stilling til om et mulig prosjekt skal utredes
nærmere i en programfase. Denne beslutningen tas ved beslutningsport 0 og er starten på
prosjektets livssyklus. Forslagene blir sammenstilt i økonomiplanen som presenteres for
fylkesdirektøren.
I høringsrunden fremkommer det at informasjonen fra kvalitetsplanen er noe utdatert, i gjeldende
regelverk står det at fylkesdirektøren legge frem rom- og funksjonsprogram for prosjekter med en
antatt ramme over 50 millioner kroner (og som er innarbeidet i økonomiplanen).
Hensikten med programfasen er å forstå behovet og sikre felles forståelse for oppdragets mål,
rammer og forutsetninger, både med sluttbruker og i prosjektet, samt verifisere konseptet i
forhold til behovet. Prosjektets mandat er virksomhetens beskrivelse av behovet og er grunnlaget
for programfasen. Mandatet skal inneholde forutsetninger og avgrensinger for prosjektet, og det
beskriver ofte føringer og ambisjonsnivåer. Eksempelvis kan mandatet gi føringer på grad av
standard for det som skal bygges og det kan si noe om energikrav. Mandatet kan også stille krav
til prioriteringer mellom kostnader, kvalitet og fremdrift.
Prosjektleder er ansvarlig for oppstart av programfasen, og alle leveransene tilhørende fasen.

10

Kilde: Fylkeskommunens kvalitetsplan
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Prosjekteier er ansvarlig for å beslutte konseptvalg.
Formålet med behovsanalysen er å kartlegge og definere et mest mulig objektivt behov i
byggherrens perspektiv. Behovsanalysen er grunnlaget for å komme fram til et forretningsmessig
riktig prosjekt. Behovsanalysen skal være forankret hos ledelsen og bør besvare hvorfor
prosjektet skal gjennomføres. Et prosjekt eller tiltak vil ofte ha flere behov enn de mest
åpenbare som bidrar til at det igangsettes en utredning. Det er derfor viktig med en systematisk
kartlegging av behovene.
Et prosjekt eller tiltak vil ofte ha flere behov enn de mest åpenbare som bidrar til at det
igangsettes en utredning. Det er derfor viktig med en systematisk kartlegging av behovene. En
nødvendig aktivitet i den sammenheng er interessentanalysen. Effektmålene er prosjekteiers
mulighet til å prioritere mellom flere gode intensjoner, så målene må være prioriterte
Mulighetsstudiet er en strukturert prosess hvor en først åpner opp for å identifisere alle
muligheter som kan dekke det identifiserte behov, før en snevrer inn til et håndterbart antall
løsningsmuligheter. Behov, mål og krav som ble identifisert i forrige fase definerer et
mulighetsrom. I mulighetsstudiet skal man kartlegge, beskrive og vurdere alternative konsepter
innenfor mulighetsrommet.
Analysedelen er en prosess som innebærer å gjøre en grovsiling av alternativene. Den har
følgende trinn:
•
•
•

Alternativer som ikke tilfredsstiller absolutte krav (vern, reguleringer osv.) sorteres ut.
Alternativer som åpenbart ikke er realistiske (med tanke på kostnader, omfang osv.)
sorteres ut.
For øvrige alternativer vurderes det hvor godt de tilfredsstiller viktige krav. Basert på
dette etableres en rangering over alternativer/konsepter som tas med til alternativanalysen.

Målet med alternativanalysen er å velge riktig konsept for virksomheten som løser det
identifiserte behov. Alternativanalysen skal sammenligne identifiserte muligheter med
nåsituasjonen. Det vil være behov for å etablere fyldigere beskrivelser av de konsepter som skal
vurderes i alternativanalysen. Dette innebærer at man gjør en overordnet programmering og
etablerer et rom- og funksjonsprogram. Det utarbeides ofte enkle skisser, men kan også
inkluderer enkle BIM-modeller for å synliggjøre/beskrive konseptene bedre.
I tillegg til alternativene som beskrives med bakgrunn i mulighetsstudiet, må det etableres en
beskrivelse av nåsituasjonen.
Analyse av kost/ nytte innebærer å etablere oversikt over kostnads- og nyttesiden for hele
prosjektets levetid. Det betyr både investeringskostnader, driftskostnader, driftsinntekter og
eventuelt andre inntekter.

Side 27 av 67

Investeringer – analyse og beslutningsgrunnlag, Rogaland fylkeskommune

Følgende er viktig ved estimering av kostnader og inntekter 11:
•
•
•
•

Virksomheten bør ha en definert kostnadsestimeringsprosess
Det må etableres en god beskrivelse av prosjektomfang
Estimatene må dokumenteres, og det må gjøres benchmarking
Usikkerhetsvurderinger må gjøres for både investeringer, driftskostnader og
driftsinntekter. Det kan være usikkerhetsvurderingene som skiller alternativene.

Når det er fremskaffet tilstrekkelig informasjon om alternativene, må det etableres resultatmål
for alle alternativer.
Resultatmålene bør inneholde:
•
•
•
•

Prosjektomfang (størrelse, mengder, antall kvalitet)
Kostnader inkludert usikkerhet
Overordnet tidsplan
Overordnede mål rettet mot HMS

Lokalisering – på veien mot realisering av behovet må det avgjøres hvilken lokalisering bygget
skal ha.
Regulering - Reguleringsprosesser kan gi føringer både på utforming av prosjektet, kostnader og
tid. Det er derfor viktig at regulering kommer opp som tema i programfasen, parallelt med
eventuell lokalisering.
Rom- og funksjonsprogram – legger ramme for forprosjektet som senere skal utarbeides. Det er
i startfasen av planleggingen de viktigste beslutninger tas når det gjelder byggesakens omfang og
økonomi. Et gjennomarbeidet program skal vise formål, behov og ressursramme. Funksjonskrav
beskrives og det utarbeides et grovt arealprogram med m² anslag for de ulike hovedfunksjonene.
Det gjøres også en grov beregning over drifts- og investeringskostnadene ved prosjektet.
Usikkerhetsgraden i beregningene er meget stor, og det vil nødvendigvis være knyttet stor
usikkerhet til kostnadsanslagene som presenteres.
Når virksomhets-/funksjonsprogrammet foreligger blir behovene som prosjektet skal dekke,
samlet og beskrevet i et byggeprogram. Byggeprogrammet utarbeides alltid av ekstern
programmeringsarkitekt og rådgivere. I byggeprogrammet blir arealene detaljert og den tekniske
standarden, kvaliteten og fremdriften beskrevet. Det gjøres beregninger av prosjektkostnadene
der alle kostnader i prosjektet medtas, slik som hus kostnader, byggherrens generelle kostnader,
utgifter til inventar og utstyr, utsmykking, prisstigning og andre følgekostnader. Kostnadene
beregnes på bakgrunn av programmert areal, og erfaringstall pr m² for de forskjellige

11

Kilde: Fylkeskommunens kvalitetsplan
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fagområdene legges til grunn i beregningene. Byggeprogrammet er det viktigste
beslutningsgrunnlaget i fylkeskommunens vedtaksprosess for hva som skal bygges,
kostnadsrammer og tidspunkt for realisering. Byggeprogrammet skal alltid AMU-behandles før
det legges frem politisk. Fylkesdirektør for opplæring fremmer sak om rom- og
funksjonsprogram for opplæringsutvalget og deretter fylkestinget.
Kostnads- og usikkerhetsanalyse er en sentral del av beslutningsgrunnlaget før konseptvalg.
Kostnads- og usikkerhetsanalysen skal inkludere estimert investeringskostnad for
byggeprosjektet inkludert inventar og utstyr og estimerte livssykluskostnader. I utredningsfasen
er "ovenfra og ned"-analyse hovedtilnærmingen, i motsetning til de detaljerte
kostnadsberegningene som gjøres ved fullført forprosjekt ("nedenfra og opp"-analyse). I noen
tilfeller vil det være hensiktsmessig å supplere med en tilnærming "nedenfra og opp". Dette er
spesielt aktuelt for rehabiliteringsprosjekter, og i tilfeller hvor det ikke finnes gode
sammenlignbare prosjekter.
Ved beslutningspunktet B1 tar prosjekteier beslutning om prosjektet skal gå videre med det
anbefalte konseptet fra programfasen.
Ifølge fylkeskommunens kvalitetsplan bør inngå i beslutningsgrunnlaget og vurderes og
godkjennes ved beslutningsporten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prosjektmandat
Overordnede prosjektmål
Beskrivelse av prosjektprosessen frem til anbefalt konsept
Rangering av konsepter og beskrivelse av anbefalt konsept med resultatmål
Vurdering av måloppnåelse, usikkerhet, fleksibilitet og sensitivitet for anbefalt konsept
Mål og rammer for neste fase (omfang, tid og kostnader)
Er prosjektleder og øvrige sentrale prosjektdeltakere utpekt?
Er rollebeskrivelse for prosjekteier, prosjektleder og øvrige sentrale prosjektdeltakere
etablert?
Er det vurdert om det skal etableres et prosjektstyre?

Formålet med skisseprosjektfasen er å sikre at man har en god forståelse for arbeidet som kreves
for å gjennomføre prosjektet og at behovet blir dekket i en arealeffektiv og kostnadsmessige
gunstig løsning. Ved avsluttet skisseprosjekt skal løsninger det anbefales å arbeide videre med i
forprosjektet være avklart. Det skal også utredninger og offentlige saksbehandlingsprosesser som
er nødvendig i den forbindelse.
Tilbakemeldinger på fylkeskommunens rutiner
I dette avsnittet har vi oppsummert tilbakemeldingene vi har fått i intervjuene som omhandler
fylkeskommunens rutiner knyttet til investeringsprosjektenes tidlige fase. Vi oppsummerer
hovedpunktene:
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•

•

•

•
•

God systematikk i investeringsprosjektene fra rom- og funksjonsprogram er presentert.
Velfungerende varslingsrutiner, dvs. at prosjektlederne varsler hvis de oppdager forhold
som er en kostnadsrisiko.
Prosjektlederne gjør ting ulikt, og den enkeltes praksis bør samkjøres mer. Det er et behov
for skriftlige rutiner for å sikre en likere praksis. Vi får opplyst at fylkeskommunen nylig
har utviklet rutiner for alle fagområdene (2021/2022).
Prosjektledernes involvering avhenger av prosjektet og hvor mye hjelp
opplæringsavdelingen trenger. Som regel er kun leder involvert helt i startsfasen, mens
prosjektlederne blir trukket inn når det er bestemt om det skal bygges nytt eller utføres
vedlikehold.
Avdelingens områdeledere har ansvar for fem-seks skoler hver og kjenner godt til både
skolebyggene og vedlikeholdsbehov.
I intervjuene pekes det på at hver enkelt skoles påvirkning på investeringsprosjektene er
for stor og at opplæringsavdelingen bør ha en sterkere involvering. Per i dag har rektorene
på skolene stor innflytelse på innholdet og utforming byggeprosjektet (areal per elevplass,
romutnyttelse, undervisningsutstyr osv.), mens opplæringsavdelingen har en nokså
anonym rolle. Ifølge intervjuene kan dette blant annet føre til varierende arealutnyttelse på
de ulike skolene. Fylkesdirektør for opplæring mener at det er behov å styrke
opplæringsavdelingens rolle ifm. styringen av investeringsprosjektene.

2.3 KAPASITET OG KOMPETANSE
Faggruppe Utbygging, som har ansvar for planlegging, utbygging og utvikling av den
fylkeskommunale bygningsmassen, bestod høsten 2021 av ca. åtte årsverk. Faggruppen har en
fagleder, tre prosjektledere (som pt har bakgrunn som arkitekt og ingeniør), en interiørarkitekt og
en rådgiver/controller. I tillegg føres deler av ressurskostnadene til støttefunksjoner for ansatt i
andre avdelingen (førstekonsulent og koordinator teknisk drift) i investeringsregnskapet. I
økonomiavdelingen er budsjettleder samt økonomirådgiver definert som støtte til
eiendomsavdelingen.
Fylkeskommunen står selv for ledelsen i prosjektene, mens man kjøper inn rådgivere etc. under
denne 12. Det er den enkelte prosjektleders ansvar å organisere og gjennomføre prosjekter.
I intervjuene hevdes det at Rogaland fylkeskommune har få prosjektledere tilknyttet skolebygg
sammenlignet med andre fylkeskommuner 13.
Prosjektledernes forteller at kapasiteten deres er nokså presset. De forteller at de har mange
prosjekter de har ansvaret for, og at denne «toppen» har vart en god stund. Som konsekvens av

12

Jf. intervju med avdelingssjef bygg og eiendomsavdelingen

13

Det foreligger ikke tall som er egnet til å belyse dette.
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dette, er det leid inn flere konsulenter for å håndtere prosjektlederrollen i enkelte prosjekter. Det
pekes dessuten på at det er mulig å lyse ut oppdragene som totalentrepriser (noe som også
gjøres). Dette krever mindre arbeid på byggherresiden.
I høringsrunden får vi opplyst at det i årene fra 2015 er benyttet ekstern prosjektleder ved totalt
tre prosjekter; utbyggingen av Bryne VGS, byggingen av aquahallen ved Strand VGS og i
fylkeshusprosjektet. Årsaken til dette er blant annet kortsiktige topper i investeringen, der det er
blitt vurdert bedre å ha innleid prosjektleder enn å ansette flere.
Intervjuene tyder på at avdelingen kan være nokså sårbar for fravær, spesielt i viktige/kritiske
perioder av prosjektet.
I intervjuene får vi ulike tilbakemeldinger knyttet til bruken av konsulenter. Det trekkes frem som
positivt at næringen trekkes inn i gjennomføringsfasen, ettersom de har erfaringer fra andre typer
prosjekter og dermed har masse nyttig kompetanse. Dette er også en måte å få inn ny kunnskap i
organisasjonen, fra en bransje «som går veldig fort framover.»
Det er også noen utfordrende sider ved bruken av konsulenter. Vi får opplyst at prosjektlederne
bruker en god del tid på å lære opp konsulentene som leies inn, og at det er negativt at
kompetansen forsvinner ut med prosjektet. I intervjuene hevdes det at konsulenter bare burde bli
hentet inn på områder som krever spesiell kompetanse. Det pekes også på at fylkeskommunen
ved utstrakt konsulentbruk risikerer at eget fagmiljø blir for lite.
Foruten læringen som skjer underveis i hvert enkelt prosjekt, har Faggruppe utbygging etablert en
intern læringsarena, på tvers av prosjektene. Prosjektlederne møtes to timer hver uke hvor man
diskuterer fremdrift, forsinkelser, utfordringer etc.
Bygg- og eiendomsavdelingen er som tidligere nevnt tilknyttet Fylkeskommunalt
Eiendomsforum. Gjennom dette forumet samarbeider man tett med andre fylkeskommuner. Vi
får opplyst at dette er en god arena for læring og erfaringsutveksling.

2.4 VURDERING
Systemer. Fylkeskommunen har i all hovedsak tilfredsstillende styringsredskaper for
investeringsprosjekter. I prosjektmodellen som brukes er det rettet mye oppmerksomhet omkring
tidligfasen. Modellen innehar dessuten en klar faseinndeling og tydelige beslutningspunkter.
Gjennomgangen tyder likevel på at det er en noe ulik praksis mellom de ulike prosjektlederne,
men fylkeskommunen har iverksatt tiltak for å sikre en mer ensartet praksis.
Skolene ser ut til å ha hatt en for sterk innflytelse på «egne» utbyggingsprosjekter, mens
opplæringsavdelingen har hatt en nokså anonym rolle. Lokale behov har i for stor grad preget
utbyggingens innhold og utforming. Et konkret eksempel på dette finner vi i gjennomgangen i
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neste kapittel. Den viser at Hetland skoles pedagogiske modell gjør at skolen har et høyere
arealbehov enn det som er arealnormen for skolene.
Etter vår vurdering er det ingen god løsning at pedagogiske forskjeller mellom skolene utfordrer
FEF-modellen, og legger sterke føringer på arealbehovet per elev. I intervjuene får vi opplyst at
opplæringsavdelingen fremover skal involveres mer i styringen av utbyggingsprosjektene. Dette
vil etter vår vurdering bidra til en likere utbyggingspraksis, uavhengig av pedagogisk modell og
et eventuelt påtrykk fra den enkelte skole.
Vi er enige med opplæringsdirektøren i at det er behov for å styrke opplæringsavdelingens rolle i
investeringsprosjektene. Dette vil etter vår vurdering bidra til å sikre en større likebehandling av
skolene i forbindelse med utbyggingsprosjektene.
Vi anbefaler at opplæringsavdelingen får en mer fremtredende rolle i styringen av
investeringsprosjektene, slik at rammene for utbyggingsprosjekter på skolene blir mest mulig
like.
For ordens skyld: Dette betyr ikke at vi mener at den enkelte skole ikke skal involveres i
investeringsprosjektene. Skolene bør fortsatt medvirke i «egne» byggeprosjekter. Vårt poeng er at
også opplæringsavdelingen bør ha en rolle, slik at prosjektene gis et «fylkeskommunalt» stempel,
og slik at det sikres mest mulig likebehandling mellom skolene.
Kapasitet og kompetanse. Det finnes ikke noen klare føringer eller krav knyttet til kompetanse
og kapasitet, utover at fylkeskommunen bør ha nødvendig kompetanse og kapasitet til å kunne
følge opp investeringsprosjektene. Fylkeskommunen løser kapasitets- og kompetansebehovet i
investeringsprosjektene dels gjennom bruk av egne fagfolk og dels ved bruk av eksterne
konsulenter. Fylkeskommunen står selv for prosjektledelsen, mens det leies inn kompetanse til
andre arbeidsoppgaver. Gjennomgangen tyder på at høyt arbeidspress over tid har gjort at
fylkeskommunen har leid inn flere konsulenter for å håndtere prosjektene.
Bruk av konsulenter ser ut til å være nødvendig for at fylkeskommunen skal kunne håndtere
investeringsprosjektene. Det er dessuten positivt for fag- og kompetanseutviklingen i avdelingen.
Men det har også negative sider. Det brukes en del tid på å lære opp konsulentene og de
forsvinner også ut av organisasjonen igjen. I tillegg er fagmiljøet i fylkeskommunen lite og
sårbart.
I intervjuene pekes det på at konsulenter bare burde bli hentet inn på områder som krever spesiell
kompetanse, og ikke for å håndtere et vedvarende høyt arbeidspress. Derfor mener vi at Bygg- og
eiendomsavdelingen bør gå gjennom økonomitallene for å vurdere om forbruket av
konsulenttjenester er for høyt og om de brukes på riktig måte. Dekker konsulentene områder
Bygg- og eiendomsavdelingen kunne håndtert selv, eller dekker de områder hvor det er behov for
spesiell kompetanse? Hva er kapasitets- og kompetansebehovet i årene fremover? Er det store
variasjoner fra år til år, eller vil trykket være nokså jevnt? Store endringer fra år til år vil
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sannsynligvis øke behovet for bruk av konsulenter, mens det vil trolig være mer fornuftig å
ansette flere egne folk dersom arbeidsmengden er jevnt høy over tid,
Vi anbefaler fylkeskommunen å gjennomføre en analyse av egen konsulentbruk.

3 UTVALGTE
INVESTERINGSPROSJEKTER
Er investeringsprosjektene planlagt, styrt og gjennomført på en tilfredsstillende måte?

3.1 INNLEDNING
Det er investeringsprosjekter ved Godalen og Hetland videregående skole som er valgt ut for
nærmere undersøkelse. Det er flere grunner til at dette. Vi ønsket å undersøke to større prosjekter
som hadde to ulike prosjektledere. De to skolene representerer dessuten både yrkesfag og
studiespesialisering. Og sist, men ikke minst, var begge disse prosjektene ferdige med
prosjekteringsfasen/tidligfasen, selv om prosjektene ikke var avsluttet.

3.2 REVISJONSKRITERIER
Fylkeskommunens rutiner og prosjektmodell er gjennomgått i kapittel 2.
På bakgrunn av gjennomgangen i kapittel 2 utleder vi følgende revisjonskriterier:
•

•

Investeringsprosjektene skal gjennomføres i tråd med fylkeskommunens rutiner og
prosjektmodell. Dette innebærer:
o Kvalitetsplanen skal ligge til grunn for alle investeringsprosjekter
o Det er utarbeidet en strategiplan/ prosjektadministrasjonsbok
o For nye prosjektene over 25 millioner kroner skal det nedsettes en
arbeidsgruppe
o Det er gjennomført en behovsanalyse
o Det er gjennomført konseptutredning
o Det er gjennomført kostnadsanslag for aktuelle alternativer
o Det er foretatt usikkerhetsanalyser
o Prosjektet er kvalitetssikret av ekstern aktør med nødvendig kompetanse
Det er satt klare mål for de utvalgte investeringsprosjektene
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3.3 GENERELT
Nye byggeprosjekter initieres gjennom skolebruksplanen. I noen tilfeller gjennomføres det
mulighetsstudier og areal- og funksjonsanalyser i forkant av at prosjektet initieres i
skolebruksplanen. Videre legges prosjektet inn i økonomiplanen, slik at prosjektet får en
økonomisk ramme.
I oppstarten av, og gjennom hele prosjektet er det tett dialog mellom Opplæring og Bygg og
eiendom. Ved utvidelse av eksisterende skoler vurderes arealene i den eksisterende
bygningsmassen med tanke på om plassbehovet kan løses uten nybygg, eller om nybygg blir
nødvendig for å oppfylle kravene i FEF sin arealmodell.
For større byggeprosjekter utarbeides det et rom- og funksjonsprogram. Det er fylkesdirektør for
opplæring som beslutter hvorvidt arbeidet med et rom- og funksjonsprogram skal initieres. I
denne fasen kartlegges behov, funksjon og formål. Rom- og funksjonsprogrammet krever politisk
godkjenning før videre prosess.
Når rom- og funksjonsprogrammet er godkjent skal det utarbeides et forprosjekt. I denne fasen
skal utforming og løsninger detaljeres i den grad det er mulig å utarbeides en detaljert kalkyle for
gjennomføring av prosjektet. Forprosjektet krever politisk godkjenning i fylkesutvalget før
fysiske byggearbeider kan startes. Dersom det er behov for bevilgninger utover rammen i
økonomiplanen, skal saken videre til behandling i fylkestinget.
Byggearbeidene starter når forprosjektet er politisk godkjent.
Investeringsprosjektene ved Godalen og Hetland videregåendeskoler er et resultat av en
kommende elevtallsvekst i fylket. Fra fylkeskommunen får vi opplyst at fylkesdirektøren foreslo
å bygge en ny skole for å møte behovet. Utfordringen var at prognosen for elevtallsveksten når en
topp i 2025, men behovet er fallende utover i perioden.
Det var et politisk ønske å bygge ut eksisterende skoler, og fylkestinget opprettet en
styringsgruppe med sentrale politikere for å se nærmere på ulike muligheter. Bakgrunnen for at
Godalen VGS ble valg var et politisk ønske om å dekke et vedlikeholds- og utviklingsbehov ved
skolen. Hetland VGS hadde ikke like stort vedlikeholdsbehov, men skolen hadde en del uutnyttet
areal.

3.4 MEDVIRKNING
Før arbeidet med rom- og funksjonsprogrammet starter, skal leder for virksomheten/ rektor
oppfordres til å starte brukerprosessen, og opprette brukergrupper. Det er rektor som har et
overordnet ansvar for å lede brukerne og brukergruppene på skolen.
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Hvem som skal delta vil avhenge av prosjektets art og omfang. I tilfellet hvor det skal bygges en
helt ny skole med nye ansatte, må fylkesdirektør for opplæring nedsette en brukergruppe.
Det finnes detaljerte beskrivelser av hvem som skal involveres når i utarbeidelsen av rom- og
funksjonsprogram og ifm. utarbeidelse av forprosjekter. Vi går ikke inn på detaljene her.

3.5 BEHOV FOR FLERE ELEVPLASSER
For å møte fremtidige behov for elevplasser, skal fylkeskommunen bygge ut eksisterende skoler
og/ eller bygge nytt. Under annengangs behandlingen av FT sak 23/18” Rullering av
skolebruksplanen 2017-ny sak” vedtok fylkestinget et behov for å øke elevkapasiteten i
midtfylket.
«Til nytt fremlegg av skolebruksplanen utredes å øke kapasitet ved våre videregående skoler.
Det vurderes modulbygg/midlertidige bygg og om det er aktuelle leieobjekt i nærheten av skolene
som midlertidig kan løse noe av elevveksten:
•

•

Godalen VGS – her finnes allerede en utredning, men vi ønsker også at rådmannen
utreder en mindre utbygging, hvor hoveddelen av veksten innen tunge yrkesfag tas på
Strand og Øksnevad.
Hetland VGS - utvidelse som dekker noe av behovet innen studiespesialisering og
eventuelt lette yrkes fag.»

I tillegg til Godalen og Hetland VGS vurderes det i saken også utvidelser ved Hinna (Jåttå) VGS,
Strand VGS, Øksnevad VGS og Stavanger offshore tekniske skole (SOTS).
Det ble nedsatt en politisk styringsgruppe som skulle utrede muligheter for å øke kapasitet ved
eksisterende videregående skoler frem til ny rullerings av skolebruksplanen. Styringsgruppen
fungerte som referansegruppe for rådmannen frem til fremleggelse av ny skolebruksplan.

3.6 GODALEN VGS – REHABILITERING OG NYBYGG ØKT
KAPASITET 2019-2023
Første byggetrinn, dvs. verkstedbygget i Østre Ring i Stavanger, stod ferdig i 1968. Skolen ble da
drevet som en filial under Bergeland VGS fram til 1982. Da fikk skolen egen administrasjon, nye
undervisningslokaler og navnet Godalen VGS. Skolen har i dag 875 elever og blant de større
videregående skoler i areal og en av de store «yrkesskolene» i regionen.
I vedlegg finnes en tidslinje som viser ulike politiske behandlinger av prosjektet og analyser og
utredninger som har blitt gjennomført for prosjektet. Forprosjektet bygger på alle analyser og
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utredninger gjort i tidligfasen av prosjektet. Nedenfor gjengis kort de viktigste valgene som er tatt
for prosjektet, og som kommer frem av forprosjektet.

3.6.1 FORPROSJEKT GODALEN VGS
Behovsbeskrivelse
Det primære behovet er nye verkstedsplasser til avdeling bygg- og anleggsteknikk (BA) og
avdeling teknisk og industriell produksjon (TIP). For å få plass til 180 nye elevplasser i et
eksisterende miljø ser prosjektet på helheten av fagområdene fra BA og TIP, som da omfatter
over 400 elever. Å øke elevkapasiteten utløser også andre behov som utvidelse av fellesarealer,
kontorer, arbeidsplasser, teorirom, gymarealer, osv. og flytting av forskjellige funksjoner. Det er
viktig at utbyggingen vil kunne løfte skolen i sin helhet. Spesielt yrkesfagene skal etter
utbyggingen fremstå med fleksible, funksjonelle og arealeffektive og framtidsrettete arealer.
Konsekvenser hvis prosjektet ikke gjennomføres
Dersom prosjektet ikke blir gjennomført vil Rogaland fylkeskommune ikke ha nok elevplasser til
tunge yrkesfag fra og med skoleåret 2023/2024. Godalen VGS utvides for å ta en andel av
elevveksten.
Fakta om byggeprosjektet
Byggherre for prosjektet er Rogaland fylkeskommune ved Bygg- og eiendomsavdelingen. Det
benyttes rammeavtaler for å engasjere arkitekt, tekniske rådgivere, prosjekteringsledelse og
byggeledelse.
Byggetrinn 1, nybyggene, lyses ut som totalentreprise, mens byggetrinn 2, rehabiliteringen, lyses
ut som delte entrepriser/delvis rammeavtaler.
Begrunnelse for valg av totalentreprise, nybygg E og F:
-

Side 36 av 67

Marked. Mellomstort prosjekt som er aktuelt for både mellomstore og store lokale
totalentreprenører. Det er et attraktivt prosjekt og det er sannsynlig at det vil bli god
konkurranse.
Løsning og kompleksitet. Prosjektets løsning, funksjoner og kvaliteter er løst slik at
konkurransegrunnlaget vil ha liten usikkerhet. Det vil være lite behov for endringer
underveis.
Økonomi. Det er lite reserver i den totale prosjektrammen og det vil være behov for å
ha forutsigbare kostnader på et tidlig tidspunkt.
Kompetanse og organisering. Totalentreprise krever mindre arbeidsinnsats på
byggherresiden. Rogaland fylkeskommune har gode erfaringer med organisering for
totalentreprise fra andre skoleprosjekt, og byggherrens prosjektgruppe har erfaring
med å lage konkurransegrunnlag til totalentreprise. Det er viktig at nybyggene blir
ferdig i tide til skolestart 2022, slik at elevene kan flytte fra eksisterende bygg som
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skal rehabiliteres i neste byggetrinn. Dette forenkler gjennomføringen og logistikk
med hensyn til drift av eksisterende skole.
Begrunnelse for valg av delte entrepriser for rehabilitering:
-

-

-

Marked. Siden dette er et relativt stort rehabiliteringsprosjekt med usikkerhet med
hensyn til endringer og kompleks gjennomføring mot driften av skolen så vil det være
større sannsynlighet med god konkurranse med delte entrepriser enn totalentreprise.
Delte entrepriser gir mindre usikkerhet for tilbyderne. Det er et attraktivt prosjekt og
det er sannsynlig at det vil bli god konkurranse.
Fremdrift og gjennomføring. Prosjektgruppen vil ha god tid til å detalj prosjektere.
Rehabilitering av eksisterende skole vil kreve mye koordinering og tilpasning mot
drift av skolen. Fremdrift for bygging er avhengig av at gjennomføringen blir håndtert
i tett samarbeid med skolen.
Løsning og kompleksitet. Skolen skal rehabiliteres i flere delområder hvor eksisterende
tekniske anlegg skal bygges om. Det vil erfaringsmessig være behov for endringer
underveis i rehabiliteringsprosjekt.
Kompetanse og organisering. Byggherrens prosjektgruppe har kompetanse og erfaring
med rehabilitering. Rogaland fylkeskommune har gode erfaringer med organisering av
delte entrepriser for rehabiliteringsprosjekt.

Alternativer
Det ble i skissefasen jobbet med flere alternative skisser for å løse romprogrammet. Det ble sett
på alternativ med gymsal på nordøst siden og TIP på nordvest siden, men det ble tidlig forkastet
da det ville utløst full reguleringsendring samt at skolen ønsket å fremheve TIP bygg ved
hovedadkomst. Alternativet til valgt løsning var å rive eksisterende verkstedbygg D og bygge
nybygg for byggfag inklusiv gymdel.
Begrunnelse for valgt løsning:
-

Regulering. For nybygg ble det avgjørende å utnytte det arealet som var tilgjengelig
innenfor reguleringsplanen samt å følge signaler gitt av byplan med hensyn til en
reguleringsendring.
LCC analyse 14. Det ble gjennomført en LCC analyse for begge alternative hvorav valgt
alternativ (alternativ 2) var syv prosent billigere over en 30-års periode.
Prosjektkostnad. Alternativ 2 var fire prosent rimeligere i prosjektkostnad.
Miljøambisjoner. Alternativ 2 gav et bedre klimaregnskap på grunn av gjenbruk av
eksisterende bygg.
Byggefase/Gjennomførbarhet. Alternativ 2 ble foretrukket grunnet kortere byggetid og
mindre behov for midlertidige lokaler.

Livssykluskostnad – LCC-beregninger av et bygg- eller anleggsprosjekt ser på kostnader for oppføring og årlige
kostnader i driftsperioden inkludert vedlikehold.

14
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Beregnet prosjektkostnad
Beregnet prosjektkostnad er i forprosjektet kr 394,2 millioner som inkluderer en avsetning til
usikkerhet og margin på kr 47 millioner. Merkostnader for BREEAM sertifisering 15 utgjør kr 9
millioner.
Usikkerhetsanalyse
Det ble foretatt en usikkerhetsanalyse med hele prosjektgruppen av den delen som omfatter
rehabilitering, og som resulterte i en usikkerhetsvurdering av rehabiliteringsprosjektet. Det er
både positive og negative usikkerheter, men det vurderes at summen av usikkerheter vil mest
sannsynlig bidra til en besparelse. Det er spesielt markedssituasjonen som regnes til å være
gunstig for prisnivået i forhold til kalkylen.
Det er utarbeidet en egen rapport fra usikkerhetsanalysen som følger prosjektet videre.
I høringsrunden får vi opplyst at usikkerhetsanalysen som ble utført på Godalen VGS var den
første som ble gjennomført, og skapte grunnlaget for forbedringer og erfaringer. Senere
prosjekter har gjennomgått en mye mer detaljert usikkerhetsanalyse.
Prosjektorganisasjon
Figur 9: Prosjektorganisasjon og deltakende samarbeidspartnere

Kilde: Forprosjektet Godalen VGS

Building Research Establishment Environmental Assessment Method – miljøklassifiseringssystem for eiendom.
BREEAM-NOR er en norsk tilpasning og er den mest brukte miljøsertifiseringen for nybygg og større
rehabiliteringer i Norge.
15
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3.6.2 KONTRAKTSTRATEGI
I kontraktstrategien kommer det frem at overordnet mål er satt av bestiller, hovedmålet med
prosjektet er at Godalen VGS skal utvides med 180 nye yrkesfaglige elevplasser 16. Kapasiteten
på avdeling bygg- og anleggsteknikk (BA) og avdeling teknisk og industriell produksjon (TIP)
ved Godalen VGS skal økes med henholdsvis 45 og 135 elever. Å øke elevkapasiteten utløser
også andre behov som utvidelse av fellesarealer, kontorer, arbeidsplasser, teorirom, gymarealer,
osv. og flytting av forskjellige funksjoner. Det viktige er at utbygningen vil kunne løfte skolen i
sin helhet. Spesielt yrkesfagene skal etter utbygging fremstå med fleksible, funksjonelle,
arealeffektive og framtidsrettete arealer. Prosjektet skal ifølge kontraktstrategien bygges innenfor
vedtatte rammer. Dersom kostnadene blir høyere, må dette innspares i prosjektet. Elevplasser er
planlagt ferdigstilt til skolestart august 2023 og en skal prioritere å ferdigstille verkstedene.
Godalen skal etter utbygging fremstå med mer fleksible, funksjonelle, arealeffektive og
framtidsrettete arealer. F-bygget og utearealer skal være tilrettelagt, slik at det også kan brukes av
andre aktører. I tillegg setter fylkeskommunen følgende krav:
•
•
•

Nybygg E skal miljøsertifiseres i BREEAM-NOR, minimum «very good» 17.
Prosjektet skal se på bruk av tre i bærende konstruksjoner
Prosjektet skal redusere klimagass-utslipp fra byggeplass mest mulig

3.6.3 ØKONOMI OG RAPPORTERING
Det har vært en grundig utreding av ulike alternative løsninger ved Godalen VGS, og prosjektet
er blitt rapportert til politikerne via økonomiplanene, rom- og funksjonsprogram og forprosjekt.
Det har vært noen endringer i prosjektet underveis. Den største endringen kom fra økonomiplan
2018-2021 til økonomiplan 2019-2022. Dette var før det var gjennomført mulighetsstudie og
areal- og funksjonsanalyser. Det ble i denne perioden bestemt at de nye elevplassene ved Godalen
VGS skulle være innenfor tyngre yrkesfag – bygg- og anleggsteknikk (BA) og teknikk og
industriell produksjon (TIP). Endringen i studieprogram var for å dekke etterspørselen etter
elevplasser innenfor tyngre yrkesfag. I tillegg ble det også vurdert at en kombinasjon av nybygg
og rehabilitering/ombygging av eksisterende skoler ville være det mest hensiktsmessige
alternativet.

16

Kilde: Kontraktsstrategi for anskaffelse av Godalen vgs Rehab. og nybygg økt kapasitet 2019-2023.

Et bygg kan sertifiseres på fem nivåer: pass, good, very good, excellent og outstanding. For hvert nivå øker
bærekraftsnivået i bygget.
17
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Rapportering

Total
prosjektkostnad

Prosjekt

Antall elevplasser

Ferdigstillelse

HØP 2018-2021

255 mill

Påbygg og gymsal, ikke
renovering

220 nye
elevplasser

Skolestart
2024/2025

HØP 2019-2022

376 mill
(usikkerhetsmargin
52 mill)

Rehabilitering, nybygg og
ny idrettshall

180 elevplasser
innenfor yrkesfag
(BA og TIP)

Skolestart
2023/2024

Rehabilitering og nybygg.
Ny idrettshall er tatt ut

180 elevplasser
innenfor yrkesfag
(BA og TIP)

HØP 2020-2023

385,62 mill
(usikkerhetsmargin
52 mill)

Rehabilitering og nybygg.
Ny idrettshall erstattes
med utvidelse av dagens
areal for kroppsøving

180 elevplasser
innenfor yrkesfag
(BA og TIP)

Forprosjekt
(vedtatt sept.
2020)

394,2 mill
(prisjustert og økt
med 9 mill til
BREEAM
sertifisering)

Rehabilitering og nybygg.
Idrettshallen erstattes med
gymbygg (F-bygget)

180 elevplasser
innenfor yrkesfag
(BA og TIP)

HØP 2021-2023

394,58 mill
(prisjustert, økt med
9 mill til BREEAM
sertifisering, og
usikkerhetskalkylen
er redusert med 5
mill.)
(usikkerhetsmargin
47 mill)

Rehabilitering og nybygg.
Idrettshallen erstattes med
gymbygg (F-bygget)

180 elevplasser
innenfor yrkesfag
(BA og TIP)

Skolestart
2023/2024

HØP 2022-2024

424,2 mill
(prisjustert)

Rehabilitering og nybygg.
Idrettshallen erstattes med
gymbygg (F-bygget)

180 elevplasser
innenfor yrkesfag
(BA og TIP)

Skolestart
2023/2024

Rom- og
funksjonsprogram
(vedtatt 15.10.19)

Skolestart
2023/2024

I rom- og funksjonsprogrammet ble det vedtatt at idrettshallen skulle erstattes med en utvidelse
av dagens arealer for kroppsøving. Senere ble det besluttet at man skulle erstatte idrettshallen
med et nytt gymbygg (F-bygget). Prosjektkostnaden har ikke blitt redusert som følge av at
idrettshallen er trukket ut og erstattet med et gymbygg. I rom- og funksjonsprogrammet forslår
prosjektgruppen at de resterende midlene innenfor budsjettet kommer Godalen til gode og brukes
til andre viktig formål.
I fylkesutvalget behandling av forprosjektet (29.09.2020) var politikerne bekymret for om
kompleksiteten i prosjektet ville kunne føre til kostnadsoverskridelser. Avdelingssjef for bygg og
eiendomsavdelingen svarte at det var riktig at det er et forhøyet risikonivå i dette prosjektet, men
mente de hadde tatt høyde for det. Dersom kostnadene ble høyere enn forventet, ville dette gå
utover gymsalbygget. Dette er ikke protokollført, men det er referert til i kontraktstrategien. Som
en merknad står det «Siden det er ganske konkurranseavgjørende har PL innkalt til et diskusjonsog avklaringsmøte».
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3.6.4 OPPSUMMERING
Ved Godalen VGS ble to alternativer vurdert – rehabilitering og ombygging av eksisterende
arealer, nytt tilbygg (3.600 kvm) og ny idrettshall, eller bare nybygg (5.000 kvm) og ny
idrettshall. Estimert kostnad ved rehabilitering og nybygg (kr 376 millioner) er noe høyere enn
kun nybygg (kr 280-320 millioner). Fordelen med en kombinasjon er at man reduserer
vedlikeholdsetterslepet for skolen, man får en bedre arealutnyttelse for skolen sett under ett og
lavere årskostnad for vedlikehold, drift og energi per elevplass. Dette vil også gi en mer
funksjonell, framtidsrettet og helhetlig arealløsning. Utfordringen er at man må gjennomføre både
rehabilitering og utbygging i samme periode og at prosjektgjennomføringstiden blir lenger.
Man valgte tidlig å satse på elevplasser innenfor tyngre yrkesfag. Dette reduserte antall plasser
fra 220 til 180.
Ny idrettshall ble tatt ut av prosjektet på styringsmøte 07.05.2019, og erstattes med utvidelse av
dagens areal for kroppsøving. Denne endringen påvirket ikke totalkostnaden for prosjektet. I
rom- og funksjonsprogrammet står det at kostnadene til ny idrettshall er inkludert i
prosjektkostnaden og at en mindre del av midlene vil brukes til å supplere fellesarealer og
idrettsarealet. «Prosjektgruppen foreslår at de resterende midlene innenfor budsjettet kommer
Godalen til gode og brukes til andre viktig formål». I romprogrammet beskrives andre viktige
formål som en rekke ønsker fra skolen og de ulike fagretningene, som i utgangspunktet ikke
berøres av prosjektet.

3.7 HETLAND VGS – BYGGING AV HETLAND VGS BT2
Hetland VGS ligger i bydelen Mariero i Stavanger kommune. Skolen ble bygget i 1957. I 2010
ble skolen bygget om, oppgradert og utvidet. Skolen tilbyr i dag studiespesialiserende og
studieforberedende utdanningsprogram og har 590 elever fordelt på 3 klasser innen medier og
kommunikasjon (MT) og 18 klasser på studiespesialisering (ST).
Hetland VGS er bygd på selveid tomt regulert til undervisningsbygg, med et totalareal på 21.407
kvm som gir flere gode alternativer for utvidelse av skolen.
I vedlegg finnes en tidslinje som viser ulike politiske behandlinger av prosjektet og analyser og
utredninger som har blitt gjennomført for prosjektet. Forprosjektet bygger på alle analyser og
utredninger gjort i tidligfasen av prosjektet. Nedenfor gjengis kort de viktigste valgene som er tatt
for prosjektet, og som kommer frem av forprosjektet.

3.7.1 FORPROSJEKT HETLAND VGS
Behovsbeskrivelse
Fylkestinget vedtok å utvide Hetland VGS i tråd med skolebruksplanen og oppføre ett tilbygg på
2.980 kvm for 270 nye elever i tråd med elevveksttall for studiespesialiserende studieprogram.
Nybygget er planlagt innflytningsklart til skolestart i 2023.
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En økning i elevkapasiteten utløser også andre behov som utvidelse av fellesarealer, personalrom,
kontorer, arbeidsplasser, auditorier, tekniske rom, osv. Det er gir også et økt behov for
gymarealer.
Konsekvenser hvis prosjektet ikke gjennomføres
Dersom prosjektet ikke blir gjennomført vil Rogaland fylkeskommune ikke ha nok elevplasser
ved studiespesialisering fra og med skoleåret 2023/2024. Hetland VGS utvides for å ta en andel
av elevveksten.
Fakta om byggeprosjektet
Byggherre for prosjektet er Rogaland fylkeskommune ved Bygg- og eiendomsavdelingen. Det
benyttes rammeavtaler for å engasjere arkitekt, tekniske rådgivere, prosjekteringsledelse og
byggeledelse.
Entreprisemodell for Hetland VGS, BT2 blir totalentreprise.
Begrunnelse for valg av totalentreprise:
-

Marked. Mellomstort prosjekt som er aktuelt for både mellomstore og store lokale
totalentreprenører. Det er et attraktivt prosjekt og det er sannsynlig at det vil bli god
konkurranse.
Løsning og kompleksitet. Prosjektets løsning, funksjoner og kvaliteter er løst slik at
konkurransegrunnlaget vil ha liten usikkerhet. Det vil være lite behov for endringer
underveis.
Økonomi. Man får forutsigbare kostnader på et tidlig tidspunkt.
Kompetanse og organisering. Rett detaljering på rett plass ved at totalentreprenør
styrer detaljeringen.

Totalentreprise krever mindre arbeidsinnsats på byggherresiden. Rogaland fylkeskommune har
gode erfaringer med organisering for totalentreprise fra andre skoleprosjekt, og byggherrens
prosjektgruppe har erfaring med å lage konkurransegrunnlag til totalentreprise.

Arealbehov
Programmeringsfasen ble utarbeidet på grunnlag av Norconsult sin areal- og funksjonsanalyse.
De lag til grunn FEF-modellen i sin rapport. Hetland VGS har sin egen pedagogiske plattform
kalt Hetlands-modellen. Den baserer seg på et organisert lærersamarbeid som utnytter skolens
arkitektur og romlige kvaliteter for å fremme variasjon i undervisningen. Hetlands-modellen har
som målsetting å øke kompetansen i å samarbeide og samhandle både hos elever og lærere.
Klasseromstrukturen er bygget opp slik at 3 og 3 klasser (tripletter) har mulighet for
fellesundervisning og organisering/samarbeid på tvers av klassene. Hver triplett har i tillegg et
fjerde klasserom til disposisjon. Hetlands-modellen ble innført ved utbyggingen i 2010.
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Figur 10: Hetlands-modellen

Kilde: Forprosjekt Hetland VGS

I areal- og funksjonsanalysen viste FEF-modellen at dersom man ser skolen under ett vil en
utvidelse med 270 elever kreve lite nytt areal (255 kvm). Hovedårsaken til dette er at skolen
drives etter Hetlands-modellen. Det ble anbefalt at man holder på organiseringen i stor grad, men
gjør det fjerde klasserommet mindre og kaller det for grupperom. Samlet netto arealbehov, med
fratrekk for arealer i eksisterende bygg som kan omdisponeres, er i areal- og funksjonsanalysen
1.038 kvm (netto areal).
I rom- og funksjonsprogrammet er netto arealet økt noe til 1.164 kvm (netto), med en brutto/netto
faktor på 1,4 gir dette behov for et nybygg på 1.630 kvm. Netto areal som skal
rehabiliteres/bygges om i eksisterende bygg er 702 kvm.
I forprosjektet er brutto/netto faktoren økt til 1,5 og gir behov for ett nybygg på 1.800 kvm
(brutto). Dette overskrider teoretisk faktor som ble satt i programmeringsfasen. Dette skyldes i
hovedsak at teknisk kjeller er økt i størrelse for å tilrettelegge for et fremtidig
byggetrinn/utvidelse mot vest. Det er også noe arealkrevende å få gode romlige overganger
mellom eksisterende og nytt bygg.
Alternativer
Ulike hovedgrep er vurdert i prosjektets oppstartsfase. Det har i flere alternativvurderinger vært
et overordnet mål å videreføre skolens organisering rundt atriumrommet. Flere alternativer
undersøkte hvordan undervisningsrom kunne legges inn mot atriumet, men disse ble forlatt da
brukergruppen var tydelig på viktigheten av å kunne se fra atriumet og ut i det åpne
grøntområdet.
Det er også vurdert å bygge på en ny tredje etasje på 2010-bygget for å minimere nybyggets
fotavtrykk, men løsningen vil være svært krevende å utføre mens skolen er i drift og ble forlatt.
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Rogaland fylkeskommune anbefaler at prosjektet realiseres etter alternativet hvor nybygget
strekker seg vestover mot grøntområdet og definerer et solrikt utomhusområde i direkte
tilknytning til atriumrommet. Nybygget viderefører tilkoblingspunktet fra 2010-utvidelsen og
tilrettelegger for en eventuell fremtidig utvidelse av flerbrukshall eller læringsareal.

Beregnet prosjektkostnad
Beregnet prosjektkostnad er i forprosjektet kr 162,998 millioner som inkluderer en avsetning til
usikkerhet og margin på kr 23,273 millioner. Merkostnader for BREEAM sertifisering utgjør kr
7,9 millioner.

Usikkerhetsanalyse
Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse i forprosjektet. I usikkerhetsanalysen deltok
prosjektleder fra Rogaland fylkeskommune, prosjekteringsleder, arkitekt, landskapsarkitekt og
rådgivende ingeniører for elektro, bygg, ventilasjon og varme. Rogaland fylkeskommune hadde
prosessleder.
Det er usikkerhetsanalysen som ligger til grunn for beregnet prosjektkostnad. Og det er utarbeidet
en egen rapport fra usikkerhetsanalysen som følger prosjektet videre.
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Prosjektorganisasjon
Figur 11: Prosjektorganisasjon og deltakende samarbeidspartnere

Kilde: Forprosjekt Hetland VGS

3.7.2 KONTRAKTSTRATEGI
I kontraktstrategien kommer det frem at overordnet mål er satt av bestiller, hovedmålet med
prosjektet er at en skal utvikle og rehabilitere deler av eksisterende skole slik at en får plass til
270 ekstra elever og tilhørende flere lærerarbeidsplasser 18. Hetland VGS byggetrinn to er
planlagt ferdig til skolestart 2023 og skal bygges innenfor rammen vedtatt av fylkesutvalget
basert på forprosjektrapporten.

18

Kilde: Kontraktsstrategi for anskaffelse av prosjektet Hetland vgs, BT2
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I tillegg setter fylkeskommunen følgende krav:
•
•
•
•
•

Hetland VGS, BT 2 skal miljøsertifiseres i BREEAM-NOR 19, minimum “very good” 20
Fylkeskommunen har som overordnet formål at alle nye bygg som hovedregel skal være
minimum lavenergihus
Hetland VGS, BT 2, tilbygg, vil bli bygget med bærende konstruksjoner av tre
Hetland VGS, BT 2 skal redusere utslipp fra byggeplass mest mulig
Bygget skal være tilgjengelig for alle og prosjekteres i tråd med «Krav universell
utforming i RFK».

3.7.3 ØKONOMI OG RAPPORTERING
For prosjektet ved Hetland VGS har det ikke vært vurdert like mange alternative løsninger som
ved Godalen VGS. Den største endringen for Hetland VGS er hvor stort nybygg som trengs for å
øke kapasiteten med 270 elevplasser. I tillegg ble den planlagte gymsalen ved Hetland også
erstattet med mindre tilpasninger i eksisterende leid idrettshall. Kostnadsrammen til prosjektet ble
redusert med ca. 24 millioner kroner som en følge av at gymsalen ble tatt ut i forprosjektet.

Rapportering

Total
prosjektkostnad

Prosjekt

Antall elevplasser

Ferdigstillelse

HØP 2019-2022

177 mill
(usikkerhetsmargin
19 mill)

Nybygg (2.980 kvm) og
ny gymsal

270 nye
elevplasser

Skolestart
2024/2025

HØP 2020-2023

181,6 mill

Nybygg (2.980 kvm) og
ny gymsal

270 nye
elevplasser

Skolestart
2023/2024

Rom- og
funksjonsprogram
(vedtatt juni
2020)

Nybygg (1.630 kvm) og
ombygging netto 702
kvm. Gymsal er tatt ut og
erstattes med mindre
tilpasninger i eksisterende

270 nye
elevplasser

HØP 2021-2023

187,05 mill

Nybygg (1.700 kvm) og
ombygging. Gymsal er
tatt ut og erstattes med
mindre tilpasninger i
eksisterende

270 nye
elevplasser

162,998 mill

Nybygg (1.800 kvm) og
ombygging. Gymsal er
tatt ut og erstattes med
mindre tilpasninger i
eksisterende

270 nye
elevplasser

Forprosjekt
(vedtatt nov.
2020)

Skolestart
2023/2024

Building Research Establishment Environmental Assessment Method – miljøklassifiseringssystem for eiendom.
BREEAM-NOR er en norsk tilpasning og er den mest brukte miljøsertifiseringen for nybygg og større
rehabiliteringer i Norge.
20
Et bygg kan sertifiseres på fem nivåer: pass, good, very good, excellent og outstanding. For hvert nivå øker
bærekraftsnivået i bygget.
19
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HØP 2022-2024

170,7 mill
(prosjektets
usikkerhet er
redusert, rammen
reduseres derfor
med 2,91 mill)

Nybygg (1.800 kvm) og
ombygging. Gymsal er
tatt ut og erstattes med
mindre tilpasninger i
eksisterende

270 nye
elevplasser

Skolestart
2023/2024

3.7.4 OPPSUMMERING
I rapporten som ser på muligheter for utvidelse av eksisterende skolen (rapport elevvekst) er det
kun vurdert ett alternativ for utvidelse av Hetland VGS. Alternativet som vurderes er å bygge ett
nytt bygg for 270 elever ved studiespesialisering, ny gymsal og noe ombygging i eksisterende
skole.
Det er flere fordeler ved en utvidelse ved Hetland VGS, blant annet er eksisterende skole
tilrettelagt for en utvidelse. En utvidelse vil også medføre at skolen får en mer hensiktsmessig
størrelse sammenlignet med andre sentrumsskoler. Skolen ligger på en stor selveid tomt som er
regulert til undervisningsformål. Utvidelsen vil også gi bedre arealutnyttelse av eksisterende
bygning.
Gjennomgangen av arealene ved skolen ved bruk av FEF-modellen viste at Hetlands-modellen
medfører at skolen har mer areal enn modellen beregner. Man valgte å beholde Hetlandsmodellen, men reduserte noe av ekstraarealet (det fjerde rommet).
Gymsal ble tatt ut av prosjektet i forbindelse med rom- og funksjonsprogrammet og erstattet med
mindre tilpasninger (skillevegger som muliggjør 6-deling av hallen) i eksisterende leid gymsal
(Hetlandshallen). Det står i romprogrammet at kostnadene til ny gymsal skal trekkes ut av
prosjektkostnaden, men at investeringskostnaden for økt fleksibilitet i Hetlandshallen vil bli
belastet Hetland VGS og dette prosjektet. Kostnadene reduseres ikke før etter at forprosjektet er
lagt frem.

3.8 SAMMENLIGNING AV PROSJEKTENE
3.8.1 STRATEGIPLAN/ PROSJEKTADMINISTRASJONSBOK (PA-BOK)
Kvalitetsplanen ligger til grunn for begge våre utvalgte investeringsprosjekter. Ifølge
internkontrollhåndboken skal prosjektleder ved oppstart av byggeprosjekt utarbeide en
strategiplan/prosjektadministrasjonsbok i tråd med Retningslinje for utarbeidelse av PA-bok i
byggeprosjekter. Retningslinjene inneholder en del krav til hva som bør avklares i strategiplanen.
Hensikten med PA-bøkene er å gi en orientering om prosjektene samt å definere
prosjektorganisasjon og ansvarlige personer i organisasjonen 21. Boken skal videre gi

21

Kilde: PA-bok Godalen vgs
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opplysninger og veiledning om rutiner som gjelder for prosjektet. Rutinene skal være med å sikre
en kvalitetsmessig og økonomisk god gjennomføring av prosjektet. Vi har gjennomgått
strategiplanene/ PA-bøkene samt tilhørende dokumenter som er utarbeidet for de utvalgte
investeringsprosjektene; Godalen VGS og Hetland VGS.
Gjennomgangen er oppsummert i tabell 4.
Tabell 4: Oppsummering gjennomgang av strategiplaner/ PA-bøker
Tema

Godalen VGS

Hetland VGS

Prosjektets mål

Overordnet mål
kommer frem av
dokumentet
«kontraktsstrategi»

Overordnet mål
kommer frem av
dokumentet
«kontraktsstrategi»

Rammebetingelser

Ok

Ok

Avgrensning

Ok

Ok

Suksessfaktorer

Risikoanalyse og
kritiske
suksessfaktorer
kommer frem av
dokumentet
«kontraktsstrategi»

Risikoanalyse og
kritiske
suksessfaktorer
kommer frem av
dokumentet
«kontraktsstrategi»

Fullmakter

Kommer frem av
PA-bok

Kommer frem av
PA-bok

Prosedyrer

Det refereres og
henvises til
gjeldende prosedyrer

Kontraktsstrategi

Eget dokument

Eget dokument

Organisasjon, roller
og ansvar

OK

Kommer frem av
dokumentet
«kontraktsstrategi»

Kommunikasjon

Gjennom
brukerkoordinator.
Informasjonsrutiner

Gjennom
brukerkoordinator

Risiko og usikkerhet

Gjennomført
usikkerhetsanalyse

Gjennomført
usikkerhetsanalyse

Endring-, fremdriftsog kostnadsstyring

Punkt 7 og 8 i PAbok

Punkt 3 og 6 i PAbok

Kommentarer

Økonomisk ramme
kommer frem av
økonomiplan

PA-bøkene vi har gjennomgått for de to prosjektene inneholder stort sett de samme punktene,
men PA-boken til Godalen VGS inneholder i tillegg informasjon om sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø (SHA).
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3.8.2 BEHOVSANALYSE
Hensikten med behovsanalyse er å foreta en systematisk undersøkelse av det reelle behovet for å
arbeide videre med en eller flere ideer.
Bakgrunnen for utvidelsene ved Godalen og Hetland VGS er på bakgrunn av behov for flere
elevplasser i fylke. Fylkestinget vedtok i 2018 å bygge ut eksisterende skoler fremfor å bygge en
ny skole slik som opprinnelig forslaget fra fylkesdirektøren. Godalen og Hetland var to av
skolene som ble valgt.
Vår gjennomgang av de to prosjektene viser at det har blitt foretatt en grundig beskrivelse av
dagens situasjon og kapasitet ved skolene. For Hetland VGS ble det i første forslag lagt inn et
nybygg på 2.980 kvm. Senere analyser ved bruk av FEF-modellen avdekket at skolen, som en
følge av sin pedagogiske modell (Hetlands-modellen), har et høyere areal per elevplass enn FEFmodellen beregner. Nybygget ble som følge av analysen redusert i størrelse, men det ble valgt å
holde på Hetlands-modellen, noe som medfører at Hetland VGS har høyere areal enn FEFmodellen tilsier.

3.8.3 MEDVIRKNING I PROSJEKTENE
Begge prosjektene har etablert en overordnet brukergruppe 22 og en referansegruppe som sikrer
medvirkning i prosjektet. Godalen har i tillegg til den overordnede brukergruppen også sikret
brukermedvirkning ved å inkludere flere av skolens elever, ansatte og ledere i prosessen gjennom
21 brukergrupper. Brukergruppene representerer ulike avgrensede funksjoner i skoleanlegget.
Hver gruppe har hatt mandat til å representere alle brukere når det gjelder den aktuelle
funksjonen.

3.8.4 KONSEPTUTREDNING
Et konsept er en mulig måte å gå frem på for å løse behovet som er identifisert i behovsfasen. Det
er viktig at alternativene er reelle, det vil si at de innebærer prinsipielt ulike måter å løse samme
behovet på. I noen tilfeller kan være mest fornuftig for fylkeskommunen å ikke gjøre noe, eller
mer realistisk – å videreføre dagens situasjon innenfor forsvarlige rammer. Det vil i de fleste
tilfeller innebære økt vedlikehold eller oppgradering av en eksisterende løsning.

22

De består av ledelsen ved skolen, tillitsvalgte, verneombud etc., og av og til elever.
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For begge prosjektene var det viktig å løse behovet for flere elevplasser i fylket. I utredningen om
forventet behov for elevplasser har fylkesdirektøren med begrunnelse i usikkerhet redusert
behovet fra 1000 elevplasser til 800 elevplasser. Usikkerheten kan løses ved bruk av leide lokaler
til teorirom (klasserom).

3.8.5 USIKKERHETSANALYSER
For de to konkrete prosjektene ved Godalen og Hetland VGS er det er gjennomført
usikkerhetsanalyser i forbindelse med forprosjektene. Usikkerhetsanalysene ligger til grunn for
beregnet prosjektkostnad.

3.8.6 ØKONOMISK ANALYSE
Kostnadsrammene til de to prosjektene virker å være basert på realistiske anslag fra prosjektene
var endelig definerte. Når ny gymsal ble tatt ut av prosjektet til Hetland VGS ble
kostnadsanslaget redusert. Det ble det ikke når ny idrettshall ble endret til gymsalbygg ved
Godalen VGS. Her valgte prosjektgruppen å benytte resterende midler til andre formål ved
skolen.
I kostnadsanslagene er det avsetning for usikkerhet. Vår gjennomgang viser at det
usikkerhetsavsetningen er redusert etter forprosjektene.

3.8.7 KVALITETSSIKRING
Prosjektene har ikke blitt kvalitetssikret av ekstern aktør (f.eks. Norsk Bygganalyse).
Vi får opplyst at prosjektet har blitt kvalitetssikret via medvirkning i byggeprosjektet,
organisasjonsplan for prosjektet (utarbeidet av ekstern aktør) og rom- og funksjonsprogrammet
beskriver deltakelse av eksterne og interne aktører. Programmeringen ble gjennomført av
eksterne, det var en sterk involvering av interne brukere (brukergrupper). Eksterne rådgivere i
prosjekteringsgruppen er kvalitetssikret gjennom rammeavtaler.
Forprosjektene ble drøftet i AMU. Rom- og funksjonsprogram og skisseprosjektet ble også
drøftet med fylkeshovedverneombudet, bedriftshelsetjenesten og miljørettet helsevern.
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3.8.8 MÅL
Samfunnsmålet, eller det overordnede målet, for begge prosjektene er behovet for flere
elevplasser i fylket. Det ble foretatt en prioritering mellom ulike måter å løse dette behovet på –
ny skole eller utvidelse av eksisterende skoler. Fylkesdirektøren innstilte på å bygge ny skole,
men fylkestinget ønsket å øke antall elevplasser ved å utvide eksisterende skoler.
I rapporten «Utredning skoler knyttet til forventet elevvekst fra år 2022» ble ulike alternativer for
utvidelser i eksisterende skoler vurdert. Rapporten bygger på rullering av skolebruksplanen for
2017 og utredet muligheter for å øke elevkapasiteten i midtfylket ved å øke kapasiteten ved
eksisterende skoler, eventuelt vurdere modulbygg/midlertidige bygg eller leie av lokaler. For
Godalen VGS ble to alternativer vurdert, mens det for Hetland kun ble vurdert nybygg.
I kontraktstrategien til prosjektene er det satt resultatmål som sier hva investeringsprosjektene
skal løse av behov. Det er her spesifisert hvilke type elevplasser man skal utvide skole for, behov
for andre funksjoner når elevkapasiteten økes og når utvidelse skal stå ferdig.

3.9 VURDERINGER
Det er satt klare mål for de to utvalgte investeringsprosjektene, og de er i all hovedsak
gjennomført i tråd med fylkeskommunenes rutiner. Kvalitetsplanen ligger til grunn for begge
prosjektene og det er også utarbeidet en strategiplan.
Prosjektene inneholder dessuten en behovsanalyse. I rulleringen av skolebruksplanen er det
foretatt en grundig beskrivelse av behov, nåværende situasjon, kapasitet, konsekvenser av denne,
samt en framtidig forventet utvikling uten nye investeringer.
Det er sikret brukermedvirkning i begge prosjektene, gjennom en brukergruppe og en
referansegruppe. Godalen har i tillegg til den overordnede brukergruppen også inkludert flere av
skolens elever, ansatte og ledere som vil bli berørt av utbyggingen på ulike måter gjennom 21
brukergrupper.
Arealmodellen for Fylkeskommunalt Eiendomsforums (FEF-modellen) har ligget til grunn for
begge prosjektene. Denne brukes for å finne ut hva hvert fag trenger av areal og om det er
nødvendig å bygge ut. I det første forslaget ble det for Hetland foreslått et nybygg på nærmere
3.000 kvadratmeter. Dette ble senere nedjustert noe fordi skolens pedagogiske modell innebar at
skolen hadde et høyere arealbehov enn FEF-modellen tilsier. Men man valgte å holde på denne
pedagogiske modellen, noe som betyr at skolen har et noe høyere areal enn FEF-modellen tilsier.
Ved Hetland er det altså gjort en del grep for å redusere utbyggingsarealene, men på grunn av den
opprinnelige arealutformingen, ble det krevende å redusere arealet per elevplass på nivå med
føringene i FEF-modellen.
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Begge prosjektene inneholder en konseptutredning der flere alternativer er vurdert for å løse
behovene, og det er gjort kostnadsanslag for alternativene. Prosjektene ble nedjustert underveis.
Etter vår vurdering har styringsdokumentene gitt et tilstrekkelig grunnlag for styring av begge
prosjektene. Det ser ut til at kostnadsanslagene har truffet relativt godt i tidligfasen. På Hetland
ble den planlagte gymsalen tatt ut av prosjektet og kostnadsanslaget ble nedjustert som en følge
av dette. Tilsvarende skjedde ikke på Godalen. Når den planlagte idrettshallen ble tatt ut av
prosjektet og erstattet av et gymbygg, ble ikke kostnadene tatt ut. Midlene skulle i stedet brukes
til andre viktige formål ved skolen. Det kommer ikke frem hva som er differansen mellom
kostnadene til disse to byggene, men prosjektgruppen foreslår altså å bruke tilgjengelige midler
til andre viktig formål.
Etter vår vurdering er dette en svakhet med rapporteringen til de folkevalgte.
For det første burde det vært spesifisert hvor mye budsjettet ville bli redusert med som følge av
endringen fra idrettshall til en utvidelse av skolens areal for kroppsøving. Dernest burde man
spesifisert hvor mye som er budsjettert til andre viktige formål ved skolen, og hva disse
formålene er. I rom- og funksjonsprogrammet er en rekke gode formål beskrevet, og det er uklart
hva som vil bli prioritert. Etter vår vurdering bør en slik omprioritering av midlene løftes inn til
politikerne, for å sikre at omprioriteringen får en politisk forankring. Dette innebærer at man i
rom- og funksjonsprogrammet er konkrete mht. hvor mye penger som er satt av til disse
formålene, og hvilke formål eller tiltak midlene er satt av til. Ellers blir det vanskelig for
politikerne å vite hva man faktisk vedtar.
I kontraktstrategien til Godalen kommer det også frem at man ved fremleggelsen var politikerne
bekymret for om kompleksiteten i prosjektet ville medføre kostnadsoverskridelser. Dette ble svart
ut i møte, av avdelingssjef for bygg og eiendom, at man mente å ha tatt høyde for risikoen i
prosjektet, men at dersom kostnadene blir høyere enn forventet vil det gå utover gymsalbygget.
Dette er informasjon som ikke ble protokollført, men som vi finner gjengitt i kontraktstrategien.
Dersom en bruker tilleggsfunksjonene som bufferpost bør dette også være noe som
kommuniseres til politikerne, og man må sikre at disse funksjonene også blir ivaretatt i
prosjektet.
Et siste læringspunkt er at investeringsprosjektene ikke bør legges inn i økonomiplanen før de er
tilstrekkelig utredet. I økonomiplanen for 2018-2021 var investeringsprosjektet ved Godalen
VGS påbygg, gymsal, men ikke renovering, og den totale prosjektkostnaden var 255 millioner
kroner. Forut for økonomiplanen året etter ble det bestemt at de nye elevplassene skulle være
innenfor tyngre yrkesfag. I økonomiplan 2019-2022 ble prosjektet endret til rehabilitering,
nybygg og ny idrettshall og prosjektkostnaden var økt til 376 millioner kroner, inkludert en
usikkerhetsmargin på 52 millioner kroner. Dette innebærer at prosjektkostnaden økte med 47
prosent.
Det er tydelig at anslaget i den første økonomiplanen var for grovt, og at det ikke var blitt gjort en
grundig nok vurdering før planen skulle vedtas. Dette skaper et dilemma for de folkevalgte, fordi
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et lavt kostnadsanslag innledningsvis øker sjansene for at prosjektet blir vedtatt. Når det faktiske
og høyere kostnadsanslaget kommer inn i planforslaget året etter, blir det langt vanskeligere for
politikerne å si nei til investeringen. Vedtaket fra året før har skapt en forventning, som påvirker
den politiske beslutningsprosessen.
Vi anbefaler fylkeskommunen at konkrete investeringsprosjekter er tilstrekkelig utredet før de
legges inn i økonomiplanen.
Ifølge prosjektmodellen til Concept 23 skal investeringsprosjektene bli kvalitetssikret av en
ekstern aktør med nødvendig kompetanse. Ingen av våre to utvalgte prosjekter har hatt en ekstern
kvalitetssikring. Fylkeskommunen bør ta stilling til om denne normen skal være et absolutt krav
eller om det enkelte prosjekt har frihet til å avvike fra normen.

23
Forskningsprogrammet Concept ble igangsatt i 2002 for å drive forskning på store statlige prosjekter som
kvalitetssikres under Finansdepartementets ordning som startet i 2000 – også kalt Statens prosjektmodell. Concept
har undersøkt hvilke ordninger kommunene har for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter, og
deres erfaringer med disse. Rapporten «Kommunale investeringsprosjekter – Prosjektmodeller og krav til
beslutningsgrunnlag» (Welde, Aksdal og Tyholt, 2015) bygger på Concepts studier av kommunal
investeringspraksis. I rapporten fokuseres det på praksisen i landets ti største kommuner i tillegg til at fem konkrete
og gjennomførte investeringsprosjekter i ulike kommuner drøftes. Concepts viktigste budskap på bakgrunn av deres
forskning og internasjonal forskning, er at det er i tidligfasen at prosjektsuksessen legges.
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4 RAPPORTERING
Har rapporteringen til politiske organ vært tilfredsstillende?

4.1 INNLEDNING
Prosjektets siste problemstilling dreier seg om rapporteringen til politiske organ har vært
tilfredsstillende. Dette har vi delvis svart på i prosjektgjennomgangen vår over, og blir gjengitt i
dette kapittelet. Vi har kontrollert om sakene som legges fram for politiske organ er forsvarlig
utredet, samt om fylkeskommunens retningslinjer for politisk behandling av
investeringsprosjekter er fulgt.
I tillegg har vi basert fremstillingen på tilbakemeldinger fra politikerne angående deres
opplevelse av om sakene som legges fram politisk er forsvarlig utredet 24. Vi har supplert dette
med tilbakemeldinger fra administrasjonen.

4.2 REVISJONSKRITERIER
Kommuneloven har ingen bestemmelser eller standarder som pålegger kommunene og
fylkeskommunene å styre eller organisere investeringsprosjekter på en bestemt måte. Ifølge
kommuneloven § 13-1 tredje ledd skal kommunedirektøren påse at saker som legges fram for
folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag.
Forarbeidene til kommuneloven angir ikke nærmere krav til forsvarlig utredning, men
Riksrevisjonen skriver i sin rapport «Undersøkelse av kommunens låneopptak og
gjeldsbelastning» at det ut fra allmenne krav vil bety at saker er godt opplyst, og at alternativer
og konsekvenser, inkludert økonomiske konsekvenser, er belyst. Krav om at saker skal være
tilfredsstillende utredet fremgår også av annet overordnet regelverk, som forvaltningsloven og
offentlighetsloven.
Begrepet forsvarlig kan ikke gis et strengt konkretisert innhold, det vil avhenge av hva saken
gjelder. Revisor tolker begrepet slik at det må legges fram faktiske og relevante opplysninger om
den aktuelle saken samt for- og motargumenter slik at det treffes avgjørelse basert på riktig
grunnlag. Selv om ikke forvaltningsloven gjelder direkte, kan det trekkes en parallell til
utredningskravene som gjelder for enkeltvedtak; en sak skal være så godt opplyst som mulig før
vedtak treffes.
I forarbeidene til kommuneloven er det presisert at administrasjonssjefen har plikt til å gjøre
oppmerksom på eventuelle svakheter og ufullstendigheter i saksfremlegget, slik at
kommunestyret/ fylkestinget kan ta hensyn til dette. Videre fremgår det av forarbeidene at

Vi har sendt henvendelse til fylkesordfører, fylkesvaraordfører, gruppeledere i fylkestinget, samt leder og nestleder
i opplæringsutvalget.

24
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ansvaret for å påse at en sak er tilstrekkelig utredet også innebærer at eventuelle rettslige
tvilsspørsmål må synliggjøres. Administrasjonssjefen plikter å gi uttrykk for det hvis han/hun/det
mener at det er rettslige mangler ved et forslag til vedtak eller den saksforberedelse som har gått
forut for dette. Mener administrasjonssjefen at et vedtak er truffet ulovlig, vil han/hun/det
likeledes ha plikt til å gjøre vedkommende folkevalgte organ oppmerksom på dette.
På områder hvor det finnes nasjonalt eller lokalt regelverk som bestemmer hva som utgjør et
forsvarlig beslutningsgrunnlag, må saksopplysningene og vurderingene som er forelagt
fylkestinget vurderes opp mot slike krav. Det finnes i liten grad konkrete lovkrav gjeldende for
kommunens planlegging av investeringsprosjekter, herunder hvilken informasjon som må
forelegges fylkestinget.
Det følger av kommuneloven § 14-4 at økonomiplan og årsbudsjett skal omfatte hele
fylkeskommunens virksomhet og at de skal være realistiske. Årsbudsjettet skal fastsettes på
grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Tilsvarende skal
økonomiplanen gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter og utgifter i planperioden.
Av hensyn til at kommunens økonomiplanlegging skal være realistisk, er det naturlig å legge til
grunn at en saksutredning som skal danne grunnlag for beslutning om et investeringsprosjekt,
belyser alle kostnader forbundet med investeringen. Videre bør det være gjort påslag for
usikkerhet knyttet til prosjektforutsetninger og lignende. Prosjektet kan utløse kostnader som ikke
knytter seg til selve bygget, eksempelvis til infrastrukturtiltak, finanskostnader etc. Det sentrale
for saksutredningen er derfor at det synliggjøres hvilke økonomiske konsekvenser et prosjekt vil
ha. Videre må usikkerhet i kostnadsanslagene synliggjøres.
På bakgrunn av estimater i et kostnadsoverslag, bør det legges fram sak for fylkestinget om å
vedta en kostnadsramme for prosjektet. Usikkerheten i kostnadsrammen bør synliggjøres.
Kostnadene ved et investeringsprosjekt knytter seg som nevnt ikke kun til selve bygget, det kan
eksempelvis utløse kostnader til infrastrukturtiltak. Hvorvidt alle slike kostnader skal inngå i
selve kostnadsrammen for det aktuelle prosjektet, er det ikke klare føringer for. Uavhengig av
hvilke kostnader som inngår i selve kostnadsrammen, og hvilke prosjekter som holdes utenfor,
bør saksutredningen som danner grunnlaget for beslutning av et investeringsprosjekt synliggjøre
hvilke økonomiske konsekvenser et prosjekt vil ha for fylkeskommunen. Dette omfatter også
driftsøkonomiske konsekvenser.
Kommuneloven § 14-10 omhandler balanse i økonomiplanen og årsbudsjettet. All bruk av midler
i årsbudsjettet skal ha dekning i årets tilgang på midler.
Det finnes en egen retningslinje for politisk behandling av investeringsprosjekter. Denne er lagt
ved i vedleggsdelen.
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På bakgrunn av gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier:
•
•
•

Saker som legges fram for politiske organ skal være forsvarlig utredet. Dette innebærer
at det må legges fram faktiske og relevante opplysninger om den aktuelle saken
Alle kostnader forbundet med investeringen blir lagt til grunn i saksutredningen som
danner grunnlaget for den
Usikkerhet i prosjektene bør synliggjøres

4.3 FUNN OG VURDERINGER
Opplæringsutvalget styrer investeringsprosjektene gjennom flere ulike styringsdokumenter. Nye
byggeprosjekter initieres for første gang gjennom skolebruksplanen, og denne planen behandles
årlig. De mest sentrale styringsdokumentene for de konkrete prosjektene er investerings- og
utviklingsplanen, budsjett og økonomiplan, samt rom- og funksjonsprogram. Det er fylkestinget
som vedtar budsjettrammer gjennom økonomiplanen. Fylkesutvalget behandler saker om større
endringer i prosjektene og følger opp prosjektet underveis innenfor de vedtatte budsjettrammene.
Opplæringsutvalget behandler rom- og funksjonsprogrammet, men endelig vedtak gjøres i
fylkestinget. Opplæringsutvalget får rapportering om prosjektene gjennom skolebruksplanen
halvårlig. Leder og nestleder av opplæringsutvalget opplever at sakene de behandler er forsvarlig
utredet.
Gjennomgangen av de to investeringsprosjektene gir det samme bildet – rapporteringen til
politiske organ har i all hovedsak vært tilfredsstillende.
Gjennomgangen vår tyder på at usikkerhet i investeringsprosjektene rapporteres til politikerne,
noe som også blir bekreftet i intervjuene. Dataene våre tyder på at det har blitt mer
oppmerksomhet omkring usikkerhet og margin de siste årene. Tidligere var det rettet større
oppmerksomhet omkring å utarbeide en kostnadskalkyle per elev. Selv om det ikke finnes noe
krav om at det skal være en slik kostnadskalkyle, mener vi dette er relevant styringsinformasjon
for politikerne. Fylkeskommunen kan derfor vurdere om rapporteringen til de folkevalgte også
skal inneholde en kostnadskalkyle per elev, i tillegg til usikkerhet og margin.
I intervjuene får vi opplyst at samferdselsprosjekter og byggeprosjekter rapporteres på ulike
måter, og at det er unødvendig at de folkevalgtes må forholde seg til to ulike måter å rapportere
investeringsprosjekter på. Eksempelvis inneholder byggeprosjektene både de årlige anslagene i
økonomiplanene og en totalkalkyle. Samferdselsprosjektene inneholder ikke en totalkalkyle. Det
pekes på at det burde være fullt mulig å få til en likere rapportering, uavhengig av om det er et
samferdsels- eller byggeprosjekt. Vi har ikke intervjuet politikere eller ansatte innenfor
samferdselssektoren, ettersom dette har vært utenfor vårt mandat. Vi vet derfor ikke om det kan
være gode grunner til at rapporteringspraksisen er ulik. Uansett bør fylkeskommunen se nærmere
på mulighetene for å samkjøre rapporteringen for samferdsels- og investeringsprosjekter.

Side 56 av 67

Investeringer – analyse og beslutningsgrunnlag, Rogaland fylkeskommune

Vi har allerede presentert funn og vurderinger fra de utvalgte investeringsprosjektene, men vi
gjengir dem likevel kort nedenfor.
Ifølge føringene skal alle kostnader forbundet med investeringen legges til grunn i
saksutredningen som danner grunnlaget for den. Etter vår vurdering er ikke dette gjort i
forbindelse med investeringsprosjektet ved Godalen VGS. Årsaken til dette er at prosjektet ikke
var ikke var tilstrekkelig utredet før det ble lagt inn i den første økonomiplanen.
Investeringsprosjektet ved Godalen VGS endret seg betydelig fra 2017 til 2018, og
prosjektkostnaden økte med ca. 50 prosent. I totalkalkylen ble det også lagt inn en betydelig
usikkerhetsmargin.
Slike endringer skaper et dilemma for de folkevalgte når de skal behandle økonomiplanen året
etter. Et lavt kostnadsanslag i den første økonomiplanen øker sjansene for at prosjektet blir
vedtatt. Når det reelle og langt høyere kostnadsanslaget kommer inn i planforslaget året etter, blir
det langt vanskeligere for politikerne å si nei til investeringen. Vedtaket fra året før har skapt en
forventning, som vil kunne ha innvirkning på den politiske beslutningsprosessen.
Ifølge føringen skal det legges frem alle faktiske og relevante opplysninger om den aktuelle
saken. I prosjektet ved Godalen er ikke dette gjort i tilstrekkelig grad. Når den planlagte
idrettshallen ble tatt ut av prosjektet og erstattet av et gymbygg, ble ikke kostnadene tatt ut. Det
kommer ikke frem hva som er differansen mellom kostnadene til disse to byggene, men
prosjektgruppen foreslår å bruke tilgjengelige midler til andre viktig formål.
Etter vår vurdering er dette en svakhet med rapporteringen til de folkevalgte.
For det første burde det vært spesifisert hvor mye budsjettet ville bli redusert med som følge av
endringen fra idrettshall til en utvidelse av skolens areal for kroppsøving. Dernest burde man
spesifisert hvor mye som er budsjettert til andre viktige formål ved skolen, og hva disse
formålene er. I rom- og funksjonsprogrammet er en rekke gode formål beskrevet, og det er uklart
hva som vil bli prioritert. Etter vår vurdering er det i utgangspunktet ikke greit å bruke midlene til
noe annet enn selve investeringen, ettersom det er investeringen som er vedtatt av politikerne.
Dersom man likevel foreslår en slik omprioritering, er det nødvendig å sikre politikerne
tilstrekkelig styringsinformasjon, slik at de vet hva de vedtar. Dette innebærer at man i rom- og
funksjonsprogrammet er konkrete mht. hvor mye penger som er satt av til disse formålene, og
hvilke formål eller tiltak midlene er satt av til. Ellers blir det vanskelig for politikerne å vite hva
man faktisk vedtar.
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VEDLEGG
KILDER
Skriftlige kilder:
-

Revisjon og kontroll kommunale investeringsprosjekter, kursdokumentasjon, 24.09.2020,
Jostein Aksdal.

Muntlige kilder/ intervjuer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eiliv Janssen; avdelingssjef, fylkesdirektør opplæringsavdelingen
Øyvind Langeland; økonomisjef
Heidi Klaveness; avdelingssjef bygg og eiendomsavdelingen
Steinar Håland; fagleder Utbygging
Cathrine Ekeberg Gaaseby; rådgiver investering og kvalitet
Edeltraud Munding; prosjektleder Godalen
Rune Magne Johannessen; prosjektleder Hetland
Renee Thomassen; prosjektleder
Skriftlig henvendelse til fylkesordfører, fylkesvaraordfører, gruppeledere i fylkestinget,
samt leder og nestleder i opplæringsutvalget.
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VEDLEGG 1 TIDSLINJE GODALEN VGS
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I byggekostnader per plass er det tatt utgangspunkt i de nye elevplassene selv om prosjektet også har kostnader til
rehabilitering av eksisterende bygg.
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VEDLEGG 2 TIDSLINJE HETLAND VGS
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VEDLEGG 3 RETNINGSLINJE FOR POLITISK BEHANDLING AV
INVESTERINGSPROSJEKTER
Tabellen under viser prosessen fra et investeringstiltak legges inn i økonomiplanen til det er
ferdigstilt.
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Tabell 5: Retningslinje for politisk behandling av investeringsprosjekter
1. Økonomiplan
a. Opplæringsavdelingen og Bygg- og eiendomsavdelingen enes om nye
investeringstiltak som foreslås inn i den økonomiplanperioden.
b. Økonomiplanen behandles og vedtas endelig i fylkestinget.
2. Rom- og funksjonsprogram
a. I henhold til delegeringsreglementet skal det utarbeides et rom- og
funksjonsprogram som beskriver behov for funksjon og arealer i prosjekter.
Programmet legger funksjonsrammer for videre arbeid med prosjektet.
b. Sak om rom- og funksjonsprogram skal behandles i opplæringsutvalget før det
endelig vedtas i fylkestinget.
3. Forprosjekt
a. Det skal i henhold til delegeringsreglementet utarbeides forprosjekt for
prosjekter med total budsjettramme over kr 25 mill. som beskriver hvordan
prosjektet er planlagt gjennomført og med tilhørende prosjektkalkyle. Saken skal
blant annet omhandle bakgrunn for prosjektet (behov), en kort presentasjon av
prosjektet, eventuelle avvik fra rom- og funksjonsprogrammet, spesielle krav
fremsatt av byggherre, prosjektkalkyle, valg av entreprisemodell og identifiserte
risikoområder. Mal for saksfremlegg til forprosjektet ligger i mappen Økonomi
og kvalitet under kanalen Utbygging (faggruppe) på Teamsområdet Avdeling
bygg og eiendom.
b. Sak om forprosjekt skal behandles og vedtas i fylkesutvalget. Dersom kalkylen
overstiger rammer vedtatt i økonomiplanen skal saken endelig behandles i
fylkestinget.
4. Reviderte budsjetter
Reviderte budsjetter presenteres på en av to måter;
a. Revidert budsjett, ingen endring i prosjektets totale ramme. Dersom det ikke er
behov for endret total prosjektramme, men endret fremdrift tas prosjektet opp i
en av fylkeskommunens saker om reviderte budsjetter. Saken presenteres for
fylkesutvalget og fylkestinget tre/fire ganger i året.
b. Revidert budsjett, behov for endret total prosjektramme. Dersom prosjektet har
behov for endret total prosjektramme kan det gjøres på to måter;
i. Behov for endret prosjektramme < kr 10 mill. eller 5 % av prosjektets
totalramme kan tas opp i en ordinær rullering av økonomiplanen.
ii. Behov for endret prosjektramme > kr 10 mill. eller 5 % av prosjektets
totalramme presenteres i egen sak der prosjektet gjennomgås med tanke
på å presentere de forutsetningene som er endret etter at prosjektet ble
vedtatt.
c. Prosjektene revideres årlig i økonomiplanen, der det blant annet sees på
prosjektets årsbudsjetter og justeres for forventet prisstigning.
5. Økonomisk rapport etter ettårsbefaring
a. Det skal i henhold til delegeringsreglementet utarbeides en økonomisk
sluttrapport for byggeprosjekter etter ettårsbefaring. Mal for saksfremlegg ligger
i mappen Økonomi og kvalitet under kanalen Utbygging (faggruppe) på
Teamsområdet Avdeling bygg og eiendom.
b. Sluttrapportene behandles og vedtas av fylkesutvalget.
Kilde: Retningslinje for politisk behandling av investeringsprosjekter i Bygg- og eiendomsavdelingen

Side 65 av 67

Investeringer – analyse og beslutningsgrunnlag, Rogaland fylkeskommune

VEDLEGG 4: EFFEKT- OG RESULTATMÅL
Vedtatte målsetninger og interne ambisjoner for eiendomsforvaltningen kommer frem i
strategidokumentet Eiendomsstrategi 2019-2028, vedtatt i fylkestinget sak 173/18.
Fylkeskommunen har definert følgende effekt- og resultatmål for den helhetlige
eiendomsforvaltningen i Rogaland fylkeskommune
Tabell 3: Effekt- og resultatmål for Rogaland fylkeskommune
Effektmål

Resultatmål
•
•

Eiendomsforvaltningen i Rogaland FK
skal understøtte kjernevirksomheten på
best mulig måte

•
•
•

•
•

Rogaland fylkeskommune skal drive
verdibevarende vedlikehold

•
•

•

•
Eiendomsstrategien skal bidra til økt
kompetanse i Rogaland fylkeskommune

25

•
•

Skolebygg skal være effektive og tilpasset bruken - i god
dialog med brukerne
Alle skolene 25 skal innen år 2023 kunne bli godkjent
innen miljørettet helsevern (bygningsteknisk)
Eiendomsforvaltningen skal følge fylkets til enhver tid
gjeldende energi og miljøplan
Alle skoler skal innen 2020 være universelt utformet i tråd
med fylkesdelsplanen for universell utforming
Det skal være tilrettelagt for god og sikker tilkomst til alle
skoler
Gjennomsnittlig tilstandsgrad for bygningsporteføljen skal
holdes på maksimum 1,2.
Det skal gjennomføres årlige tilstandskartlegginger av
bygningsmassen
Alle tegninger og FDV- dokumentasjon skal innen 2021
være oppdatert og tilgjengelig i Facilit 26
Alle skoler skal innen 2020 ha oppdaterte digitale
renholdsplaner som bygger på felles kvalitetsnivå og –
standard
Det skal utarbeides 8-årige vedlikeholds- og
utviklingsplaner for å sikre forutsigbar økonomistyring
80 prosent av driftspersonellet skal innen 2020 ha relevant
fagbrev
Det skal stilles krav om relevant fagbrev ved nytilsettinger
av driftsledere
Bygg- og eiendomsavdelingen utarbeide og presentere
opplæringsprogram for brukere og eiere innen 2019

Med skoler menes skolebygg, idrettsbygg og andre bygg det drives undervisning i

Facilit er et modulbasert FDVU-system som er tilgjengelig på ulike mobile plattformer og brukes til å styre
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg og anlegg
26
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•

•

•

Det skal innen 2019 etableres regionale faggrupper på
tvers av skolene for å sikre økt erfaringsdeling mellom
driftspersonell og økt felles faglig tilhørighet.
Eiendomsavdelingen skal videreføre og utvikle
samarbeidet med øvrige fylkeskommuner for å utveksle
kompetanse og «benchmarke» egen eiendomsdrift opp
mot øvrige fylkeskommuner
Eiendomsavdelingen skal tilegne seg kunnskap for å drive
fremtidsrettet, bærekraftig eiendomsforvaltning

Kilde: Eiendomsstrategi 2019-2028
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