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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Vestvågøy kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens og Vestvågøy Eiendomsforetak KF (VEDKF) sin 

planlegging og gjennomføring av investeringsprosjektet «Meieriet Kultursenter». Kontrollutvalgets 

plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkes-

kommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 

mv. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Vestvågøy kommune, jf., kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner 

ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Vi benytter anledningen til å takke Vestvågøy kommune og Vestvågøy Eiendomsdrift KF for 

effektivt samarbeid i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen.  
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Sammendrag 

 

KomRev NORD IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Vestvågøy kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon rettet mot planleggingen og gjennomføringen av bygge-/investeringsprosjektet 

Meieriet kultursenter.  

 

På grunnlag av kontrollutvalgets bestilling av og formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi 

utarbeidet følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonen: 

 

1. Har Vestvågøy kommune hatt tilfredsstillende rutiner for planlegging og gjennomføring av 

byggeprosjektet «Meieriet kultursenter»?  

a) Har det vært opprettet en prosjektorganisasjon med tilstrekkelig kompetanse, klare 

ansvarsforhold og tilstrekkelige rapporteringslinjer? 

b) Har kommunen hatt tilstrekkelige rutiner for å godkjenne og behandle 

tilleggsarbeider i byggeprosjektet?   

c) Har kommunens retningslinjer for økonomioppfølging og -rapportering vært 

etterlevd i dette byggeprosjektet? 

2. Har kommunen rutiner for evaluering og erfaringsoverføring/-deling fra tidligere 

gjennomførte investerings- og byggeprosjekter?  

 

Vestvågøy kommune har fram til høsten 2016 gjennomført investerings- og byggeprosjekter etter 

en bestiller-utfører-modell der kommuneadministrasjonen har vært bestiller og ivaretatt prosjektet 

til og med skisseprosjekt/forprosjekt. Deretter har bestillingen blitt oversendt VEDKF som har fulgt 

prosjektet videre som utfører med byggherrefunksjon. Dette innebærer at både kommunen og 

VEDKF i denne anledningen er å betrakte som revisjonsobjekter. 

 

I prosjektstyringsteorien opereres det med to sentrale begrep som danner et overordnet utgangspunkt 

for våre fremstillinger i denne rapporten; «tidligfase» og «gjennomføringsfase». I tidligfasen legges 

premissene for prosjektet. Mulighetene for påvirkning er store, men samtidig er usikkerheten 

betydelig og kunnskap om sluttproduktet minst. I denne fasen gjøres beslutning om finansiering og 

gjennomføring. Gjennomføringsfasen innebærer detaljert planlegging, utføring og levering av 

prosjektet. Vi har funnet det hensiktsmessig å organisere vår rapport i tråd med en inndeling i 

tidligfase og gjennomføringsfase.  

 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger i kapittel 5, konkluderer vi med at kommunens 

retningslinjer for økonomioppfølging og -rapportering til dels har vært etterlevd i forbindelse med 

prosjektets tidligfase. Konklusjonen bygger på følgende vurderinger:  

- Behovsutredningen som kommuneadministrasjonen forela kommunestyret var i all 

hovedsak i tråd med kommunens økonomireglement  

- Kommuneadministrasjonens bevilgningsforslag tilfredsstilte til dels kravene i kommunens 

økonomireglement 

- Forprosjektet som kommuneadministrasjonen forela kommunestyret var til dels i henhold til 

kommunens økonomireglement 

 

Når det gjelder gjennomføringsfasen av investering-/byggeprosjektet Meieriet kultursenter, 

konkluderer vi med at kommunens retningslinjer for økonomioppfølging og -rapportering i liten 

grad har vært etterlevd. Konklusjonen bygger på følgende vurderinger (i kapittel 6):  

- Vestvågøy Eiendomsdrift KF har ikke oppfylt Vestvågøy kommunes krav om månedlig 

rapportering vedrørende fremdrift, økonomi, HMS-relaterte forhold og eventuelle endringer 

i byggeplanene. VEDKFs rapportering til kommunestyret vedrørende etableringen av 



  

 

Meieriet Kultursenter må kunne karakteriseres som «sporadisk» og med noe økende 

hyppighet mot slutten av gjennomføringsfasen. 

- Vestvågøy Eiendomsdrift KF opprettet, etter revisors syn, ikke en prosjektorganisasjon med 

tilstrekkelig avklarte myndighets- og ansvarsforhold 

- Revisor har ikke funnet det sannsynliggjort at Vestvågøy Eiendomsdrift KF har hatt 

tilstrekkelige rutiner for godkjenning og behandling av tilleggsarbeider i byggeprosjektet 

 

Når det gjelder evaluering og erfaringsoverføring/-deling fra tidligere gjennomførte investerings- 

og byggeprosjekter, opplyses det fra kommuneadministrasjonen at det ikke har vært etablert rutiner 

for evaluering og erfaringsoverføring fra tidligere gjennomførte investeringsprosjekter.  

 

I Vestvågøy kommune er investeringsprosjekter pr. i dag underlagt enhet for prosjekt- og 

infrastruktur. Enheten ble opprettet med virkning fra 1.9.2016 og har ansvaret for 

utbyggingsprosjekter innenfor alle områder fra idéfase til ferdigstillelse. 

 

På grunnlag av ovenstående funn og vurderinger anbefaler revisor Vestvågøy kommune å treffe 

tiltak for å sikre etterlevelse av kommunens egne rutiner og retningslinjer for gjennomføring av 

investeringsprosjekter. 
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1 INNLEDNING 

 

I kommunestyrets behandling av sak 68/16 Orientering om prosjektet Meieriet kultursenter ble blant 

annet følgende vedtatt: «Vestvågøy kommune sender prosjektet Meieriet Kultursenter over til 

kontrollutvalget for gjennomgang, ved behov kan økonomisk bistand kjøpes.» 

 

Kontrollutvalget vedtok deretter i møte den 18.11.16 at det skal gjennomføres en gjennomgang av 

investeringsprosjektet Meieriet kultursenter ved bruk av eksternt firma. I møte den 13.1.2017 vedtok 

kontrollutvalget å be KomRev NORD forestå denne gjennomgangen i form av en 

forvaltningsrevisjon. Formålet med undersøkelse er å styrke kommunens organisering, planlegging 

og gjennomføring av større investeringsprosjekter 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

På grunnlag av kontrollutvalgets bestilling av og formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi 

utarbeidet følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonen: 

 

1. Har Vestvågøy kommune hatt tilfredsstillende rutiner for planlegging og gjennomføring av 

byggeprosjektet «Meieriet kultursenter»?  

a) Har det vært opprettet en prosjektorganisasjon med tilstrekkelig kompetanse, klare 

ansvarsforhold og tilstrekkelige rapporteringslinjer? 

b) Har kommunen hatt tilstrekkelige rutiner for å godkjenne og behandle 

tilleggsarbeider i byggeprosjektet?   

c) Har kommunens retningslinjer for økonomioppfølging og -rapportering vært 

etterlevd i dette byggeprosjektet? 

2. Har kommunen rutiner for evaluering og erfaringsoverføring/-deling fra tidligere gjennomførte 

investerings- og byggeprosjekter?  

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis skal revideres/ 

vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene utledes fra autoritative kilder innenfor det reviderte 

området, som for eksempel lover, forskrifter, politiske vedtak, administrative retningslinjer, statlige 

føringer og veiledere, anerkjent teori med mere.  

 

Problemstilling 2 er deskriptivt formulert, noe som innebærer at vi besvarer den som en ren 

beskrivelse av innsamlede data/faktaopplysninger. For deskriptive problemstillinger er det ikke 

relevant å utlede revisjonskriterier. Det følger av gjeldende standard for forvaltningsrevisjon at 

revisors vurderinger skal være relatert utelukkende til utledete revisjonskriterier, og vi gjør derfor 

ikke vurderinger av datamaterialet vi har beskrevet under problemstillingen 2.  
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Planlegging og gjennomføring av bygge-/investeringsprosjekter: Tidligfase og gjennomføringsfase 

 

Kommunal planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter er i liten grad direkte regulert 

av lovverket. I lys av kontrollutvalgets formål og problemstilling 1 ovenfor, er det fruktbart å se hen 

til «beste praksis» på dette området. Beste praksis kan forstås som en idealmåte å planlegge, lede 

og gjennomføre et prosjekt på. Som beste praksis tar vi her utgangspunkt i anerkjent 

prosjektstyringsteori, herunder Westhagen m.fl. (2008) samt publikasjoner fra Innovasjon Norge 

(2011) og forskningsprogrammet Concept (Welde, Aksdal og Tyholt, 2015).  

 

I prosjektstyringsteorien opereres det med to sentrale begrep som danner et overordnet utgangspunkt 

for våre fremstillinger i denne rapporten; «tidligfase» og «gjennomføringsfase». I tidligfasen legges 

premissene for prosjektet. Mulighetene for påvirkning er store, men samtidig er usikkerheten 

betydelig og kunnskap om sluttproduktet minst. I denne fasen gjøres beslutning om finansiering og 

gjennomføring. Gjennomføringsfasen innebærer detaljert planlegging, utføring og levering av 

prosjektet. Vi har funnet det hensiktsmessig å organisere både utledningen av revisjonskriterier 

spesielt og vår rapport generelt i tråd med en inndeling i tidligfase og gjennomføringsfase.  

 

Vestvågøy kommune har fram til høsten 2016 gjennomført investerings- og byggeprosjekter etter 

en bestiller-utfører modell der kommuneadministrasjonen har vært bestiller og ivaretatt prosjektet 

til og med skisseprosjekt/forprosjekt. Deretter har bestillingen blitt oversendt VEDKF som har fulgt 

prosjektet videre som utfører med byggherrefunksjon. Dette innebærer at både kommunen og 

VEDKF i denne anledningen er å betrakte som revisjonsobjekter. 

 

I tillegg til den ovennevnte prosjektstyringsteorien er retningslinjer og vedtak fattet av 

kommunestyret samt interne rutiner hos VEDKF relevante kilder for utledning av revisjonskriterier.  

Med hensyn til den normativt formulerte problemstilling 1 på forrige side, utleder vi 

revisjonskriterier fra følgende kilder: 

 

• Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven/kml) 

• Westhagen Harald, Ole Faafeng, Kjell Gunnar Hoff, Tore Kjeldsen og Erik Røine (2008): 

Prosjektarbeid. Utviklings- og endringskompetanse. Gyldendal akademisk 

• Welde Morten (NTNU), Jostein Aksdal (Høgskolen Stord/Haugesund) og Inger Lise 

Tyholt Grindvoll (SINTEF) (2015): Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller 

og krav til beslutningsunderlag. Rapport nr. 45 for forskningsprogrammet Concept. Ex 

ante akademisk forlag  

• Økonomireglement for Vestvågøy kommune, vedtatt i 2009 

• Kommunestyrevedtak 50/10 og skriftlig bestilling til VEDKF 

• PA-bok Meierigården. Vestvågøy kommune 
 

2.2.1 Utledning av revisjonskriterier 

 

Tidligfase  

 

Behovsanalyse, bevilgningsforslag, forprosjekt og kvalitetssikring 

 

Ifølge rapporten Kommunale investeringsprosjekter - Prosjektmodeller og krav til 

beslutningsunderlag (Welde m.fl., 2015) fra forskningsprogrammet Concept, bør det i alle 

prosjekter som et minimum foretas en behovsanalyse og analyse av alternative løsninger.  Det bør 
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være minst ett beslutningspunkt før endelig investeringsbeslutning slik at er mulig å avvise 

prosjekter som er uegnet eller som det ikke er behov for. I kommunale og statlige byggeprosjekter 

er det første kostnadsestimatet ofte utløsende for videre utredning av prosjektet. Et urealistisk lavt 

førsteestimat øker sannsynligheten for vedtak om videre arbeid med prosjektet. Ofte er 

kostnadsøkningen fra det første estimatet til endelig budsjettvedtak stor. Det anbefales at endelig 

investeringsbeslutning bør være basert på et budsjett hvor usikkerheten er synliggjort.  

 

I Vestvågøy kommunes økonomireglement fra 2009 omhandler kapittel 5 investeringsprosjekter. I 

pkt. 5.1 angis det et overordnet formål med kapittelets bestemmelser.   

 
«Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i hele 

den kommunale organisasjon. Alle enheter, og kommunale foretak, skal legge reglementet til grunn 

for sine bygge - og anleggsprosjekter uansett organisering av det politiske og administrative apparat 

opprettet for å håndtere prosjektet». 
 

I lys av formuleringen ovenfor har vi funnet det hensiktsmessig å legge Vestvågøy kommunes 

økonomireglement, kapittel 5, til grunn som revisjonskriteriekilde så langt dette er hensiktsmessig.  

 

Punkt 5.5. i økonomireglementet regulerer «Initiativ» og behovsutredning som klart må ses i 

sammenheng med begrepet «tidligfase» jf. drøftingene ovenfor. Av pkt. 5.5. følger det at den enkelte 

sektor har ansvaret for å utarbeide en samlet behovsutredning som, i den grad dette er relevant, skal 

inneholde:  

 

• Behovsanalyse/statistisk materiale 

• Funksjonsbeskrivelser og romprogram med antatt netto arealbehov 

• Forslag til lokalisering etter samarbeid med Utviklingsenheten. 

• Kostnadsramme 

• Driftskonsekvenser (økte / reduserte driftsutgifter, andre konsekvenser) 

• Eventuelle andre rammebetingelser 

 

Det fremgår av formuleringen «i den grad dette er relevant» at den enkelte «sektor» er tilkjent 

muligheten til en viss skjønnsutøvelse med hensyn til hvilke opplysninger som må anses relevante 

i en behovsutredning tilknyttet investeringsprosjekter. Like fullt er kommuneadministrasjonen v/ 

rådmannen etter kommuneloven § 23 nr. 2 pålagt å påse at saker som legges fram for folkevalgte 

organer er forsvarlig utredet. Begrepet «forsvarlig» er en rettslig standard og kan forstås som å 

innebære et krav om at saksutredninger må være grundige og inneholde faktiske og relevante 

opplysninger om den aktuelle saken. Hva som er en forsvarlig saksutredning, vil avhenge av sakens 

omfang og kompleksitet. Revisor legger til grunn at realisering av et kultursenter gjennom 

ombygging og videreutvikling av en industrieiendom må betraktes som en nokså kompleks og 

omfattende sak. Hensynet til effektivitet tilsier likevel at ikke alle opplysninger og detaljer som kan 

ha relevans, må være med. Ifølge forarbeidene til bestemmelsen har administrasjonssjefen imidlertid 

en plikt til å gjøre oppmerksom på eventuelle svakheter og ufullstendigheter i saksfremlegget, slik 

at de folkevalgte kan ta hensyn til det. Welde m.fl. (2015) påpeker at en behovsutredning som et 

minimum bør inneholde bl.a. drøfting av alternative løsninger for å tilfredsstille de – i det konkrete 

tilfellet – aktuelle behovene.  

 

Ett av revisjonskriteriene vi utleder med hensyn til tidligfasen i Vestvågøy kommunes 

gjennomføring av investeringsprosjektet «Meieriet kultursenter», er at kommune-

administrasjonen skal ha forelagt kommunestyret en behovsutredning og at denne bør ha hatt 



KomRev NORD IKS Meieriet kultursenter 

 

Side: 4 

 

et innhold i tråd med kommunens økonomireglement pkt. 5.5 samt en drøfting av alternative 

løsninger.  

 

Av Vestvågøy kommunes økonomireglement pkt. 5.6 følger det at alle investeringer må vedtas av 

kommunestyret og at administrasjonens bevilgningsforslag skal inneholde   
1. Totalbevilgning for hele prosjektet basert på et realistisk kostnadsoverslag. 

2. Fullstendig finansiering.  

3.  I bevilgningssaken skal det spesifiseres utgifter til tomt, bygninger/fast utstyr og inventar/maskiner. Summen 

av disser postene utgjør investeringens totalbevilgning. 

4. Fremdriftsplan. For alle enkeltinvesteringer med en total bevilgning over 5 mill. kr. skal det i 

bevilgningsvedtaket oppgis antatt fremdriftsplan. 

5. Ved alle bevilgningssaker må driftsmessige konsekvenser oppgis. For bevilgningssaker utenom 

økonomiplan/årsbudsjett må også finansiering, herunder økte renter og avdrag oppgis. 

 

Av ovenstående utleder vi som revisjonskriterium at kommuneadministrasjonen skal ha forelagt 

kommunestyret et bevilgningsforslag med det innhold som følger av kommunens 

økonomireglement pkt. 5.6. 

 

Punkt 5.10 i Vestvågøy kommunes økonomireglement omhandler gjennomføring av 

investeringsprosjekter. Under dette punktet inngår det i økonomireglementet flere underpunkter 

som nokså detaljert regulerer hvordan kommunens investeringsprosjekter skal gjennomføres.  Av 

pkt. 5.10.1 fremgår det at det skal utarbeides et forprosjekt som skal omfatte saksfremstilling, 

forprosjekttegninger, beskrivelse av bygningsmessig standard og tekniske installasjoner, 

kostnadsoverslag (inkl. tomtekostnader/gebyrer, inventar, utenomhusanlegg, antatt prisstigning i 

byggeperioden samt beløp til kunstnerisk utsmykking) basert på «erfaringstall», FDV-budsjett1 og 

fremdriftsplan for den videre prosjektering og bygging. Av pkt. 5.10.2 fremgår det at forprosjektet 

skal fremlegges for politisk/administrativ godkjenning. Videre vises det til at når forprosjektet «er 

vedtatt og ligger innenfor kostnadsrammen vedtatt av kommunestyret, kan detaljprosjekteringen 

igangsettes.» Av denne formuleringen synes det naturlig å tolke pkt. 5.10.2 som at forprosjektet skal 

forelegges kommunestyret for politisk behandling.   

 

Av ovenstående utleder vi som revisjonskriterier at kommuneadministrasjonen skal ha besørget 

utarbeidelse av et forprosjekt med det innhold som følger av kommunens økonomireglement, og 

at kommuneadministrasjonen skal ha framlagt forprosjektet for kommunestyret.   

 

Studier vedrørende norske kommuners gjennomføring av investeringsprosjekter viser blant annet at 

et typisk kjennetegn ved investeringsprosjekter som på en eller annen måte har vært mislykkede, er 

manglende kvalitetssikring (Welde m.fl., 2015). Ifølge Concept kan manglende kvalitetssikring 

medføre at kostnadsestimat som er preget av overoptimisme, taktisk estimering, eller som av andre 

årsaker holder lav kvalitet, blir benyttet i beslutningsprosessen. I Welde m. fl. (2015) sin rapport 

vises det videre til at «Det finnes ulike typer kvalitetssikring – fra en enkel sidemannskontroll til et 

omfattende regime som benyttet i statens prosjektmodell. Et minstekrav for å kalle det reell 

kvalitetssikring, burde være at planer og forutsetninger gjennomgås av en part uten eget 

budsjettansvar for det aktuelle prosjektet». 

 

Av ovenstående utleder vi at forprosjekt bør ha vært kvalitetssikret av en ekstern aktør uten 

budsjettansvar i sakens anledning. 

 

 

 

                                                 
1 Forkortelsen «FDV» står for forvaltning, drift og vedlikehold. 
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Gjennomføringsfase 

 

Detaljert planlegging, utføring og levering 

 

Når det gjelder utføringen av prosjekter som Meieriet kultursenter, finnes det ifølge Westhagen 

m.fl. (2008) ingen klar standard for hvordan et slikt arbeid organiseres, men følgende må betraktes 

som relevant i alle typer prosjekter:  

 

• Fordeling av ansvar og myndighet må være kjent for alle 

• Prosjektet må ha en intern struktur som er tilpasset den aktuelle oppgaven. Strukturen vil 

variere fra store byggeprosjekter til mindre småprosjekter 

• Før man begynner å organisere, altså å gruppere personer på ulike oppgaver, bør man ha en 

klar formening om hva oppgavene går ut på. Målformulering og grov struktur bør være på 

plass før prosjektorganisering defineres 

 

I figur 1 viser vi et eksempel på prosjektorganisering hentet fra Westhagen m.fl. (2008:119). 

Avhengig av hvordan prosjektet er organisert, vil rollene kunne variere noe. Det sentrale er at de 

ulike rollefunksjonene blir oppfylt.  

 
Figur 1. Prosjektorganisering. 

 
Kilde: Westhagen m.fl. (2008) 

 

Det følger altså av anbefalingene som illustreres i figur 1 at det bør etableres en 

prosjektorganisasjon i forbindelse med gjennomføring av investeringsprosjekter. Ifølge 

prosjektstyringsteori vil det i et byggeprosjekt være naturlig å sette sammen et team av personer 

med ulik kompetanse; teknisk bakgrunn, arkitektbakgrunn, økonomisk bakgrunn og brukere av 

bygg. Kompetanse byggherren ikke har, kan eventuelt innhentes eksternt. Ensidig kompetanse kan 

skape begrensinger, eksempelvis om man har med bare pedagoger for å definere behovene i 

byggingen av en ny skole; pedagogene vil sannsynligvis ikke være like opptatt av økonomi som 

kvalitet og læring. 

 

Problemstilling 1b vedrørende rutiner for å godkjenne og behandle tilleggsarbeider i 

byggeprosjektet, dreier seg i utgangspunktet også om avklarte myndighets- og ansvarsforhold. «I 
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PA-boka», som må betraktes som et lokalt styringsdokument for gjennomføring av 

investeringsprosjektet hos VEDKF,2 er det redegjort for hva en endring er og hvordan dette skal 

håndteres.  Endringsordren kan bare utstedes av prosjektleder og det vises her til beskrivelser i NS 

8407/8417. Videre er det beskrevet i PA-boken at varsling og behandling av endringsmeldinger skal 

skje uten ugrunnet opphold og det skal skje skriftlig. Av dette utleder vi at prosjektleder skal ha 

behandlet endringsmeldinger skriftlig og uten ugrunnet opphold i forbindelse med bygge-

/investeringsprosjektet Meieriet kultursenter.  

 

Av ovenstående utleder vi at Vestvågøy Eiendomsdrift KF (VEDKF) bør ha etablert en 

prosjektorganisasjon. Vi utleder videre at denne prosjektorganisasjonen bør ha hatt en leder 

(prosjektleder) og at den for øvrig bør ha vært kjennetegnet av komplementær og variert 

kompetanse samt avklarte myndigheter og ansvarsforhold.  

 

Styringsgruppen viktigste oppgaver er ifølge Westhagen m.fl. (2008) å: 

• sørge for at prosjektmål blir klargjort og forstått, og å godkjenne dem 

• utnevne prosjektleder og gi retningslinjer for prosjektorganiseringen 

• godkjenne tids- og kostnadsplan og tildele ressurser 

• ta avgjørelser i viktige prosjektmål. Andre prosjektmål kan delegeres til prosjektleder 

• sørge for at sluttevaluering blir gjennomført på en forsvarlig måte 

 

Styringsgruppens leder er prosjektansvarlig overfor oppdragsgiver. Styringsgruppen skal være en 

støtte for prosjektlederen og -gruppen og ikke bare en kontrollerende instans. Ifølge Westhagen m.fl. 

(2008) er det ikke alltid nødvendig med en styringsgruppe. I mangel av styringsgruppe vil dennes 

funksjoner og oppgaver tilligge prosjektgruppen. I kommunal sektor vil ofte kommunestyret eller 

eksempelvis en politisk utnevnt byggekomite kunne utføre noen av oppgavene som en styrings-

gruppe vil gjøre i det omtalte eksemplet. I denne rapporten fremkommer det at kommunestyret må 

sies både å ha fungert som styringsgruppe i noen grad og å ha utpekt en konkret styringsgruppe ved 

én anledning. (Se kapittel 6.1.) Det tilligger ikke revisors rolle å revidere kommunestyrets 

virksomhet.  

 

Kommunestyrets vedtak i sak 50/10 (den 14.12.2011) har relevans for utledningen av 

revisjonskriterier overfor VEDKF. I denne saken vedtok kommunestyret å oversende bestilling til 

VEDKF på gjennomføring av investeringsprosjektet Meieriet kultursenter. Bestillingen var datert 

20.9.2011, og det fremgår blant annet av den at det måtte etableres rutiner i byggeprosessen. Om 

rapportering står det følgende: 

 

Rapportering: 

Foretaket må oversende månedlige rapporter til kommunen om: 

- fremdriftsplan 

- økonomi 

- HMS-rapport 

- evt. endringer i byggeplaner (avviksrapportering) 

Det antas at nevnte forhold behandles i byggherremøter. Kopi av referat fra byggherremøtene kan 

i så fall dekke behovet. Bestiller har rett til å delta på byggherremøtene, og skal derfor ha alle 

møteinnkallingene. 

 

Av bestillingen fremgår også følgende:  
 

                                                 
2 Se for øvrig kapittel 6.2. 
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I bestillingen ser vi altså at VEDKF gis ansvar som byggherrerepresentant, og for fremdrift, 

økonomistyring og rapportering i forbindelse med investeringsprosjektet «Meieriet Kultursenter». 

Denne ansvarsoverdragelsen fra kommuneadministrasjonen til det kommunale foretaket er for øvrig 

i tråd med kommunens økonomireglement pkt. 5.8. Av ovennevnte utleder vi at VEDKF skal ha 

oversendt månedlige rapporter med det innhold som fremgår av bestillingen datert 20.9.11 til 

kommunen, alternativt ha oversendt byggherremøtereferater med tilsvarende hyppighet til 

kommunen.  

 

Revisjonskriterier: Oppsummering  

 

Tidligfase 

 

Kommuneadministrasjonen skal ha forelagt kommunestyret en behovsutredning. Denne bør 

ha hatt et innhold i tråd med kommunens økonomireglement pkt. 5.5 samt en drøfting av alternative 

løsninger.  

 

Kommuneadministrasjonen skal ha forelagt kommunestyret et bevilgningsforslag med det 

innhold som følger av kommunens økonomireglement pkt. 5.6. 
o Totalbevilgning for hele prosjektet basert på et realistisk kostnadsoverslag. 

o Fullstendig finansiering.  

o  I bevilgningssaken skal det spesifiseres utgifter til tomt, bygninger/fast utstyr og inventar/maskiner. 

Summen av disse postene utgjør investeringens totalbevilgning. 

o Fremdriftsplan. For alle enkeltinvesteringer med en total bevilgning over 5 mill. kr. skal det i 

bevilgningsvedtaket oppgis antatt fremdriftsplan. 

o Ved alle bevilgningssaker må driftsmessige konsekvenser oppgis. For bevilgningssaker utenom 

økonomiplan/årsbudsjett må også finansiering, herunder økte renter og avdrag oppgis. 

 

Kommuneadministrasjonen skal ha besørget utarbeidelse av et forprosjekt med det innhold 

som følger av kommunens økonomireglement 
o Saksfremstilling 

o Forprosjekttegninger  

o Beskrivelse av bygningsmessige standard og tekniske installasjoner.  

o Kostnadsoverslag, basert på erfaringstall, som omfatter eventuelle tomtekostnader/gebyrer, inventar, 

utenomhusanlegg, antatt prisstigning i planleggings-/byggeperioden, samt beløp til kunstnerisk 

utsmykking. 

o Budsjett for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV -budsjett) etter ferdigstillelse 

o Fremdriftsplan for den videre prosjektering og bygging. 

 

Kommuneadministrasjonen skal ha fremlagt forprosjektet for kommunestyret.   

 

Forprosjekt bør ha vært kvalitetssikret av en ekstern aktør uten budsjettansvar i sakens 

anledning. 
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Gjennomføringsfase 

VEDKF bør ha etablert en prosjektorganisasjon/-gruppe med 

o Prosjektleder 

o Komplementær og variert kompetanse 

o Avklarte myndigheter og ansvarsforhold 

 

Prosjektleder skal ha behandlet endringsmeldinger skriftlig og uten ugrunnet opphold. 

 

VEDKF skal ha oversendt månedlige rapporter med det innhold som fremgår av bestilling datert 

20.9.11 til kommunen,  
o fremdriftsplan 

o økonomi 

o HMS-rapport 

o evt. endringer i byggeplaner (avviksrapportering) 

 

o (Alternativt skal VEDKF ha oversendt byggherremøtereferater med tilsvarende 

hyppighet til kommunen.)  

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, gjengir vi i tekstboks i kapitlene vi bruker dem i.   
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon3. I det følgende beskriver og drøfter vi hvordan vi har gått frem i vårt arbeid. Vi drøfter 

også datamaterialets gyldighet og pålitelighet; altså hvorvidt informasjonen som vi har samlet inn 

utgjør et relevant, tilstrekkelig og korrekt grunnlag for å vurdere revidert enhet opp imot 

revisjonskriteriene og problemstillingene.  

3.1 Metode og datamateriale 

For å besvare problemstillingene i denne undersøkelsen, har vi basert oss på intervju og 

dokumentanalyse. Vi har intervjuet rådmann, ordfører, styreleder og daglig leder i VEDKF, 

samfunnsplanlegger fra kommuneadministrasjonen som har fulgt prosjektet fra start til slutt samt 

senioringeniør fra kommuneadministrasjonen som var involvert fram til overlevering av 

bestillingen. I tillegg har vi mottatt skriftlige opplysninger fra daglig leder ved VEDKF og 

kommuneadministrasjonens samfunnsplanlegger. Disse to har vært foretakets og kommunens 

kontaktpersoner overfor oss i vårt arbeid. Tidligere daglig leder i VEDKF, som frem til høsten 2016 

var prosjektleder for etableringen av Meieriet kultursenter, ønsket ikke å stille til intervju med oss. 

Vi har mottatt én e-post fra ham, der han avslo å stille til intervju. Øvrig informasjon fra tidligere 

prosjektleder er formidlet via nåværende daglig leder i VEDKF. Vi har gjennomgått og analysert 

store mengder dokumentasjon, herunder: 

 

• saksutredninger og referater fra politiske møter 

• dokumentasjon fra forprosjekt 

• bestillingen fra kommunen til VEDKF  

• referater fra styringsgruppen og byggemøter   

• korrespondanser og notater internt i prosjektet 

• protokoller fra styremøter i VEDKF 

• anbudsdokumenter og kontrakter 

• tilbudsdokumenter fra Lofot Entreprenør 

3.2 Gyldighet og pålitelighet 

Vi betrakter de muntlige og skriftlige opplysningene vi har samlet inn som relevante, ettersom 

informasjonen er gitt av personer med ulike roller tilknyttet investerings-/byggeprosjektet Meieriet 

kultursenter. Den skriftlige informasjonen vi legger til grunn for vår rapport omhandler planlegging 

og gjennomføring av prosjektet, og fremstår således relevant. 

 

Datamaterialet vi har innhentet, er omfattende og etter vårt syn langt på vei tilstrekkelig som 

grunnlag for vurderinger av kommunen og VEDKF opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingene i denne forvaltningsrevisjonen. Vi er imidlertid av den oppfatning at dersom 

prosjektleder for det her aktuelle investeringsprosjektet hadde ønsket å medvirke i anledning denne 

forvaltningsrevisjonen, ville vi trolig kunne ha fått tilgang til ytterligere informasjon. Det kan ikke 

utelukkes at slik eventuell ytterligere informasjon ville kunne ha fått betydning for våre vurderinger 

og konklusjoner. Nåværende daglig leder i VEDKF viser, i foretakets høringsuttalelse til denne 

rapporten, til at det er i perioden frem til 31.12.2016 at alle reelle oppdragsbestillinger, avtaler og 

beslutninger i gjennomføringsfasen av prosjektet har funnet sted. Vi deler hans oppfatning om at 

det må betraktes som uheldig at prosjektleder (og tidligere daglig leder i VEDKF) ikke har ønsket 

                                                 
3 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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å bidra i arbeidet med denne forvaltningsrevisjonsrapporten. Vi har ingen umiddelbar grunn til å 

betvile påliteligheten i de muntlige og skriftlige opplysningene vi har fått tilgang til, selv om våre 

undersøkelser har vist at involverte enkeltpersoner har litt ulike oppfatninger om sakens fakta. 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem.  
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4 ADMINISTRATIV ORGANISERING 

Figur 2 nedenfor viser den administrative organiseringen i Vestvågøy kommune i tiden da 

investeringsprosjektet Meieriet kultursenter ble igangsatt og under store deler av gjennomføringen.  

 
Figur 2: Tidligere organisasjonskart for Vestvågøy kommune 

 
Kilde: Vestvågøy kommune 

 

Kommunestyret vedtok i juni 2013 å igangsette et omstillingsprosjekt med en fullstendig 

gjennomgang av organisering, struktur, drift og prioriteringer. Som et resultat av dette vedtok 

kommunestyret i desember 2015 og mai 2016 ny administrativ organisering. Den nye 

organiseringen av kommunen fremgår av vedlegg 1 til denne rapporten. Kjell Idar Berg har vært 

rådmann i Vestvågøy kommune siden august 2013. Fra 2010 til 2013 var Jonny Kvaløy rådmann i 

kommunen. Arild Jakobsen har siden 1. september 2016 vært daglig leder i VEDKF. Han overtok 

stillingen etter Lennart Vebostad. 

4.1 Ansvaret for investerings- og utbyggingsprosjekter 

Kommunestyret vedtok i sak 67/03 den 18.11.2003 følgende: Kommunestyret ber Rådmannen og 

Vestvågøy Eiendomsdrift KF å organisere større utbyggingsprosjekter slik at en skiller roller og 

ansvar i forhold til prosjektering, utførelse (byggeledelse) og drift av bygningsmassen. Videre 

slutter kommunestyret seg til den vedlagte modell for gjennomføring av byggesaker utarbeidet av 

KF. 
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«Den vedlagte modell»4 innebar at det var kommunens ansvar, som bestiller, å gjennomføre 

forprosjekt, og deretter overlevere det til VEDKF for realisering. Som vi har redegjort for i kapittel 

2.2, har kommunen og VEDKF gjennomført utbyggingen av Meieriet kultursenter med en slik 

overordnet rollefordeling. Revisor kjenner ikke til om det er gjort ytterligere presiseringer av 

grensesnittet mellom bestiller og utfører enn det som fremgår av sak 67/03. Vi finner det tilstrekkelig 

å vise til kommunens økonomireglement, der det blant annet fremgår at også kommunale foretak 

skal legge reglementet til grunn for sine bygge - og anleggsprosjekter uansett organisering av det 

politiske og administrative apparat opprettet for å håndtere prosjektet. 

 

I forbindelse med omorganiseringsprosjektet vedtok kommunestyret i mai 2016 ny utbyggings-

/prosjektavdeling (inkl. innkjøpsavdeling). I administrasjonsutvalget 6.10.2016 ble endelig navn for 

enhetene vedtatt. Som det fremgår av figur 3 er investeringsprosjekter etter den nye organiseringen 

underlagt enhet for prosjekt- og infrastruktur (innrammet i rødt), som igjen er en del av sektor for 

samfunn og teknikk. Enheten ble opprettet med virkning fra 1.9.2016 og har ansvaret for 

utbyggingsprosjekter innenfor alle områder fra idéfase til ferdigstillelse. Se for øvrig kapittel 7. 

 
Figur 3: Organisasjonskart for sektor for samfunn og teknikk, Vestvågøy kommune 

 
Kilde: Vestvågøy kommune 

  

                                                 
4 Vestvågøy Eiendomsdrift KF – Presiseringer eieransvar og ansvarsområde, kommunestyresak 67/03 
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5 TIDLIG FASE 

 

Meierigården5 har som industri- og forretningsbygg vært påbygd og endret flere ganger. Bygningen 

ble oppført i 1954 med produksjonshall og tilhørende kjelanlegg. Deretter var det utbygging av 

administrasjonsfløy i 1968 samt mindre endringer i produksjonslokalene. I 1987 ble det gjort større 

investeringer i produksjonslokalene og arealet ble vesentlig utvidet. Lofotprodukt etablerte sin 

virksomhet i bygget i 2001 og foretok store investeringer i tekniske anlegg samt i nytt fryseri.  

 

I våre fremstillinger under overskriften «5.1 Tidligfase» nedenfor vektlegger vi perioden fra da 

kommunestyret 13.4.2010 vedtok å starte arbeidet med å etablere Meieriet kultursenter. De første 

«sporene» av saken i politiske saksdokumenter ser vi imidlertid i sak 21/07 som ble behandlet i 

Kultur-, miljø- og næringskomiteen i 2007. Komiteen ba om en utredning av et «allaktivitetshus». 

På dette tidspunktet var det samtaler mellom kommunen og Lofotprodukt om mulighetene for at 

sistnevnte kunne legge hele sin virksomhet til Storeidøya og selge sine eiendommer i sentrum. 

Muligheten for å etablere et allaktivitetshus i Meierigården ble dermed aktuell for kommunen.  

 

Til kommunestyresak 87/08 ble det presentert rapport fra arbeidsgruppa6 om det arbeid som var blitt 

gjennomført i etterkant av de foregående politiske vedtakene, samt forslag til innhold i 

allaktivitetshuset og hvilke aktiviteter som var aktuelle. Av vedtak i sak 87/08 pkt. 4 fremgår 

følgende: «Administrasjonen arbeider videre med utredningen av allaktivitetshus, noe som 

innebærer videre planlegging i forhold til ombygging/renovering av Meierigården samt avklaringer 

av driftsmodeller for et allaktivitetshus.» 

 

Videre oppfølging av saken ble deretter gjort i sak 73/09 (budsjett og styringsdokument) der 

Vestvågøy kommunestyre gjorde følgende vedtak: «Vestvågøy kommunestyre ber om å få følgende 

saker lagt frem for behandling/orientering:1. Hvor står saken om allaktivitetshus? [..].» Denne 

saken ble fulgt opp i sak 14/10 som vi redegjør for på neste side. 

 

                                                 
5 Storgata 29, 8370 LEKNES 
6 Arbeidsgruppa bestod av representanter fra barnevernet, enhet for utvikling, enhet for kultur og fritid, barne- og 

ungdomsrådet, politisk nivå, arkitekt og Vestvågøy arrangementskontor 
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5.1 «Tidligfase» 

 
 

Revisors funn og vurderinger 

Kommunestyremøtet den 13. april 2010 

I kommunestyremøtet den 13. april 2010 ble sak 14/10 Meierigården i et 

sentrumsutviklingsperspektiv behandlet. 

 

Det fremgår av saksfremlegget til kommunestyrets sak 14/10 den 13.4.2010 at dette er svar på 

ovennevnte spørsmål i sak 73/09, samt at målet med saksfremlegget er å vise hvordan Meierigården 

Revisjonskriterier: 

 

Kommuneadministrasjonen skal ha forelagt kommunestyret en behovsutredning. Denne bør ha 

inneholdt følgende, jf. økonomireglementet pkt. 5.5  
o Behovsanalyse/statistisk materiale 

o Funksjonsbeskrivelser og romprogram med antatt netto arealbehov 

o Forslag til lokalisering etter samarbeid med Utviklingsenheten. 

o Kostnadsramme 

o Driftskonsekvenser (økte / reduserte driftsutgifter, andre konsekvenser) 

o Eventuelle andre rammebetingelser 

o En drøfting av alternative løsninger (jf. beste praksis) 

 
Kommuneadministrasjonen skal ha forelagt kommunestyret et bevilgningsforslag med det innhold 

som følger av kommunens økonomireglement pkt. 5.6. 
o Totalbevilgning for hele prosjektet basert på et realistisk kostnadsoverslag. 

o Fullstendig finansiering.  

o I bevilgningssaken skal det spesifiseres utgifter til tomt, bygninger/fast utstyr og inventar/maskiner. 

Summen av disser postene utgjør investeringens totalbevilgning. 

o Fremdriftsplan. For alle enkeltinvesteringer med en total bevilgning over 5 mill. kr. skal det i 

bevilgningsvedtaket oppgis antatt fremdriftsplan. 

o Ved alle bevilgningssaker må driftsmessige konsekvenser oppgis. For bevilgningssaker utenom 

økonomiplan/årsbudsjett må også finansiering, herunder økte renter og avdrag oppgis. 

 
Kommuneadministrasjonen skal ha besørget utarbeidelse av et forprosjekt med det innhold som 

følger av kommunens økonomireglement 5.10.1 
o Saksfremstilling 

o Forprosjekttegninger  

o Beskrivelse av bygningsmessige standard og tekniske installasjoner.  

o Kostnadsoverslag, basert på erfaringstall, som omfatter eventuelle tomtekostnader/gebyrer, 

inventar, utenomhusanlegg, antatt prisstigning i planleggings-/byggeperioden, samt beløp til 

kunstnerisk utsmykking. 

o Budsjett for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV -budsjett) etter ferdigstillelse 

o Fremdriftsplan for den videre prosjektering og bygging. 

 

Kommuneadministrasjonen skal ha fremlagt forprosjektet for kommunestyret.   

 

Forprosjekt bør ha vært kvalitetssikret av en ekstern aktør uten budsjettansvar i sakens anledning. 

 
 

Kilder: Vestvågøy kommunes økonomireglement og Welde m.fl. (2015) 



KomRev NORD IKS Meieriet kultursenter 

 

Side: 15 

 

på best mulig vis kan benyttes i et sentrumsutviklingsperspektiv. I saksfremlegget presenteres 

begrepet «kultursenter» for første gang, herunder i pkt. 3.3:  

 

I tidligere behandlinger av denne saken har begrepet allaktivitetshus blitt brukt om det konseptet 

som er tenkt realisert i Meierigården. Blant mange av kommunens innbyggere har 

allaktivitetshusbegrepet blitt oppfattet synonymt med ungdomsklubb eller treffsted for ungdom, 

tilsvarende det Vestvågøy kommune i dag har etablert i Drivhuset. Dette gir et svært misvisende 

bilde av hvilke funksjoner som er tenkt løst innenfor Meierigårdens vegger. For å frigjøre oss fra 

dette bildet, slik at man lettere klarer å skape en felles forståelse for hvilke visjoner man har for 

utnyttelse av Meierigården, velger vi å endre navnet fra “Allaktivitetshuset” til ”Kultursentret 

Meieriet»…… Kultursentrets filosofi er altså at det er folk flest som i hovedsak skal fylle huset med 

innhold. Frivillighetslivet, med musikk-, kunst- og teatermiljøene i spissen, skal sammen med 

Vestvågøy kommunes egne kulturvirksomheter, gjøre kultursentret til et godt sted å være, lære, 

møtes og oppleve. 

 

I saksutredningen vises det til at kommunestyret tidligere (i sak 87/08) hadde vedtatt å «åpne for 

private investorer i Meierigården». Det vises videre til at Meierigården som lokaliseringsalternativ 

for Lofoten matpark ikke lenger er aktuelt, før saksutredningen går over i en drøfting av «alternative 

løsningsforslag»; å etablere Meieriet Kultursenter eller å selge Meierigården. I forbindelse med 

førstnevnte alternativ vises det til «Leknes’ stadig økende behov for flere sosiale og kulturelle 

møteplasser». Muligheten for å etablere et kultursenter drøftes i en stedsutviklingssammenheng. Om 

det økende behovet vises det blant annet til følgende i saksutredningen:  

 

• Kommunens kulturpersonell er lokalisert spredt og i mangelfulle lokaler 

• Kommunal kino og folkebibliotek er ikke samlokalisert, noe som anses uheldig 

• Den kommunale kulturskolens lokaler er små og mangelfulle 

• Det lokale teater-, kunst- og musikkmiljøet ønsker et kultursenter 

• Representanter for næringslivet gir uttrykk for at «et mer synlig kultursenter vil være gull 

verdt» 

 

I saksutredningen inngår også en kortfattet henvisning til «to andre samlokaliseringsalternativer» 

for kommunens totale kulturvirksomhet; «en framtidig konferansesal mellom Origobygget og 

rådhuset (pluss hotell på torget foran)», og «et framtidig Lofoten spektrum/Vest-Lofoten 

videregående skole». Det vises til at rådmannen «ikke vil anbefale noen av disse alternativene foran 

en kulturløsning i Meierigården». Saksutredningen inneholder også en begrunnelse for dette. 

 

Med kommuneadministrasjonens saksframlegg fulgte fire vedlegg til kommunestyret, herunder 

blant annet et regneark med tittelen «Beregninger allaktivtetshus april 2010». I regnearket inngår 

oversikt over det som fra kommuneadministrasjonens side synes å ha vært regnet som påregnelige 

investerings- og driftsutgifter. Her vises det til at Meierigården i 2008 ble kjøpt for kr. 19 000 000 

ekskl. gebyrer, og det fremgår at bygget ble renovert for kr. 8 750 000 i 2008. Av beregningen 

fremgår det videre at ytterligere kr. 8 650 000 til renovering og utbygging (kinosal 2 og verksteder 

til Kulturskolen) må påregnes ved en realisering av Meieriet Kultursenter. I et merknadsfelt vises 

det til at disse tallene er basert på «eget anslag/dialog med entreprenør». Revisor kjenner ikke til 

dialogen kommuneadministrasjonen synes å ha hatt med en eller flere entreprenører i anledning 

utarbeidelsen av kostnadsberegningene til sak 14/10. Beregningen inneholder også et forslag til 

finansiering av kultursenteret, herunder 7 millioner i tilskudd fra «private» og «staten» presisert som 

«foreløpige anslag» fra administrasjonens side. I beregningen inngår også anslag for hvilken 

virkning en realisering av Meieriet Kultursenter vil ha for kommunens driftsutgifter.  
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I tillegg til en fremdriftsplan for utrednings- og beslutningsprosess, lå blant annet også 

«søknadsskjema bolyst» ved saksutredningen. Skjemaet, som er en søknad til Kommunal- og 

regionaldepartementet7 om kr. 180 000, inneholder en argumentasjon for Meieriet Kultursenters 

relevans for Bolyst-ordningen8.  

 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 14/10:  

 

1) Vestvågøy kommune beholder Meierigården og starter arbeidet med å etablere Meieriet 

Kultursentret der.  

2) Det vedlagte forprosjektet gjennomføres i henhold til skisserte mål/delmål og framdriftsplan. 

På bakgrunn av dette arbeidet legges det fram endelig sak til politisk behandling i desember 

2010.  

3) I det videre planarbeid må det arbeides aktivt med mulighetene for å få med private 

interessenter i Meieriet Kultursenter, både i forhold til investering, som leietakere og 

aktivitetsskapere (drift, produksjon, salgsaktivitet m.v.)  

4) Aktivitetshuset skal være en hovedbase for ungdommene i Vestvågøy kommune. Ungdommene 

skal ha en sentral plass i planleggingen av allaktivitetshuset/kultursenteret.  

 

Pkt. 1 og 2 utgjør rådmannens innstilling overfor Kultur-, Miljø- og Næringskomiteen, og kan tolkes 

som at kommuneadministrasjonen betraktet vedleggene til sak 4/10 som å utgjøre et «forprosjekt».  

 

Revisors vurderinger 

Etter revisors syn har kommuneadministrasjonen fremlagt en utredning for kommunestyret som 

inneholder en drøfting av behovet for å etablere et kultursenter i kommunen og et forslag om 

lokalisering av kultursenteret i Meierigården. I vedleggene til saksutredningen inngår beregninger 

av investerings- og driftsutgifter, samt en finansieringsmodell. Alternative forslag til lokaliteter for 

kommunens kulturvirksomhet drøftes også i saksutredningen. Den mangler imidlertid 

funksjonsbeskrivelser og romprogram med antatt netto arealbehov, jf. pkt. 5.5 i kommunens 

økonomireglement.  

 

Revisors vurdering er at kommuneadministrasjonen gjennom saksutredningen til sak 14/10 

forela kommunestyret en behovsutredning som i all hovedsak var i tråd med kommunens 

økonomireglement, og som også inneholdt en drøfting av alternative løsninger (jf. beste 

praksis). 

Kommunestyremøtet den 14. desember 2010 

Den 14. desember 2010 behandlet kommunestyret sak 75/10 «Meieriet Kultursenter». 

 

Innledningsvis i kommuneadministrasjonens saksutredning vises det til at «hensikten med 

saksfremlegget» er å: 

• Rapportere til kommunestyret om arbeidet som er gjort siden sist 

• Gi kommunestyret bakgrunnsinformasjon for de tallmessige forslag som er lagt inn for 

kultursenteret i styringsdokumentet 2011 – 2014 

                                                 
7 I dag Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
8 Bolystprogrammet var et utviklingsprogram i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Programmet 

gikk fra 2009 til 2013 og ble gjennomført innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Hovedmålet til 

Bolystprogrammet var at norske distriktskommuner skulle bli mer attraktive å bo i og flytte til. 
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• Gi kommunestyret anledning til å gi signaler på ambisjonsnivå når det gjelder det fremtidige 

kultursenteret 

 

I saksfremlegget presenteres arbeidet som har vært gjort i forbindelse med «Leknesløftet»9, der det 

fra styringsgruppen for byutviklingen konkluderes med at Meieriet kultursenter er ett av to 

prosjekter som bør gjennomføres først. Saksframlegget viser deretter på nytt til hvilke behov som 

ligger til grunn for ideen om et kultursenter, og til at realiseringen av senteret impliserer utbygging 

i tillegg til renovering/tilpasning av eksisterende bygningsmasse. 

 

Deretter redegjøres det i saksframlegget for «mulige med-aktører» (leietakere) i senteret, og at 

enkelte av disse har sagt seg villige til å «investere i lydutstyr/-tiltak for allment bruk i senteret.» 

Det vises at ca. 350 kvadratmeter av bygget planlegges utleid. Den neste delen av saksframlegget 

omhandler «ekstern finansieringsbistand», og her argumenteres det fra kommuneadministrasjonens 

side for at det vil «være mulige å reise en ekstern kapital på minimum 2 mill[ioner kroner] fra ulike 

bidragsytere». Den siste delen av saksutredningen omhandler økonomiske anslag, og fra kommune-

administrasjonen vises det til følgende:  

 
«Det har vært reist spørsmål ved holdbarheten i tidligere anslag både på investeringsbeløp og driftsbudsjetter. 

Dette usikkerhetsmomentet er heller ikke i dette saksfremlegget eliminert, og det påpekes derfor at det ikke vil 

være økonomisk risikofritt å gjennomføre dette tiltaket. Usikkerheten er naturlig så lenge kommunen ikke har 

definert klare ambisjoner verken for bygningsmessig standard eller driftsnivå.»  

 

Videre vises det i saksfremlegget til at kommunen, med bistand fra VEDKF og eksterne brann- og 

byggtekniske rådgivere, har «foretatt en forholdsvis grundig gjennomgang av bygget (rom for rom) 

for å vurdere nødvendige tiltak og kostnader». Detter vises det til påregnelige utgifter tilknyttet 

henholdsvis klargjøring av bygget (fjerning av kabler, rør m.m. samt riving av vegger, rydding, 

rengjøring og maling) og investeringer for å tilfredsstille romprogrammet. Videre vises det til at et 

tilbygg i bakre del av eksisterende bygg er nødvendig for å få de tiltenkte funksjonene inn i senteret.  
 

Utklipp 1. Fra saksutredning til kommunestyrets sak 75/10  

•Bygget holder normal, god standard og er bra vedlikeholdt. En del avskallingsskader fins på betong/puss.  

•Bygget kan klargjøres for en rimelig kostnad. Med klargjøring menes fjerning av kabler, rør og installasjoner, riving av 

vegger, rydding, rengjøring og maling. Kostnadsestimat for begge etasjer: kr 420 000.  

Det gjennomføres nødvendige investeringer for å tilfredsstille romprogrammet. Det er forutsatt at følgende 

investeringstiltak er tilstrekkelige:  

•Tiltak i 1. etasje: fliser på vegger og gulv på toaletter, flislegging av gulv i foajé, gulvbelegg i ungdomsavdeling, 

belysning, trapp og dører samt mindre tekniske installasjoner. Kostnadsestimat: kr 1 900 000  

•Tiltak i 2. etasje: etablere leserom, lyssetting og flislegging av bibliotek. Parkett, lyssetting og akustikktilpasning i 

”fryseriet”. Rominndeling for øvelsesrom. Flislegging, tekniske installasjoner, lys og rominndeling for kinofoajé. 

Kostnadsestimat: kr 1 800 000.  

•Nødvendige tekniske installasjoner i form av heis, VVS og sprinkling av bygget er anslått er anslått å koste kr 3 600 000  

Kilde: Vestvågøy kommune  

 

Disse investeringsutgiftene ble, sammen med driftsutgiftene, fremstilt i et vedlegg til 

saksframlegget. I vedlegget (regnearket «Økonomioversikt») vises det til påregnelige 

investeringsutgifter (ekskl. kjøpesummen for eiendommen) på kr 19 514 000, inklusiv bl.a. utgifter 

til heis, oppvarming, ventilasjon og sprinkleranlegg. I overslaget inngår også en feilmargin i form 

av en post benevnt «uforutsett» som utgjør et påslag på 10 % av totalen for de «kjente» 

investeringsutgiftspostene. Når det gjelder finansiering, vises det til at senteret tenkes finansiert med 

en kommunal «egenfinansiering» på ca. 8,7 millioner kroner over to år (2011 og 2012), og at 

                                                 
9 Begrepet «Leknesløftet» viser til et stedsutviklingsprogram.   
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tilskudd fra private, tilskudd fra stat og merverdikompensasjon skal utgjøre til sammen ca. 10,8 

millioner kroner av finansieringsgrunnlaget. Hva angår driftsdelen av regnearket, vises det 

påregnelige økte FDV-utgifter10 og økte inntekter tilknyttet bl.a. kino, kulturskole, kafé, konserter 

og utleie av lokaler.  

 

Tallene som fremgår av vedlegget er også gjengitt i selve saksframlegget. Avslutningsvis vises det 

til at «komplette kostnadskalkyler legges fram til behandling i kommunestyret i juni 2011. En 

forutsetter på dette tidspunktet å ha klare signaler fra Nordland fylke når det gjelder statstilskudd 

til prosjektet». Deretter gjentas påminnelsen om at usikkerhetsmomentene tilknyttet økonomien i 

prosjektet fremdeles er tilstede, før det vises til at det er en «politisk oppgave å fastlegge 

ambisjonene for hvilket tilbud kultursenteret skal romme og hvilken standard bygget skal ha. 

 

Vedlagt saksframlegget var også et brev fra Vestvågøy Næringsforening der foreningen uttrykte å 

«stille seg svært positiv til realisering av et kultursenter i Vestvågøy kommune», og hvor det for 

øvrig fra foreningens side ble vist til at det ble betraktet som en realistisk målsetning å skaffe til veie 

et bidrag fra «næringsliv/andre» på kr 2 millioner til prosjektet.  

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak, i tråd med rådmannens innstilling, i sak 75/10: 

 

1) Vestvågøy kommunestyre tar orienteringen om arbeidet med Meieriet kultursenter til 

etterretning.  

2) Det videre planleggingsarbeidet fortsetter etter de linjer som er trukket opp i denne saken. 

Administrasjonen fremlegger en definert investerings-, drifts- og finansieringsplan i 

kommunestyret, innen juni 2011.  

3) I forbindelse med behandlingen av styringsdokumentet avsettes det en investeringsramme 

pålydende 4,3 millioner kroner i 2011 og 4,3 millioner kroner i 2012 som den kommunale 

egenandel til prosjektet.  

 

Revisor anser at vedtakets pkt. 3 er å betrakte som et disponerings-/planvedtak.  

 

Kommunestyremøtet den 21. juni 2011 

Den 21. juni 2011 behandlet kommunestyret sak 50/11 Meieriet Kultursenter: Konklusjoner fra 

forprosjekt. 

 

Innledningsvis i saksutredningen vises det til kommunestyrets vedtak i sak 75/10. Om vedtakets 

punkt nr. 2 står det:  

 

«De hovedlinjene kommunestyret gav for planleggingsarbeidet var i korthet:  

 

• Kultursenteret skal gi plass for lavterskeltilbud for alle grupper. 

• I kultursenteret skal en samlokalisere de ”kommunale kulturinstitusjonene”: kino, kulturskole, 

ungdomsarbeid og bibliotek. 

• Kultursenteret skal også romme en flerbrukssal og arealer for kulturbasert næringsvirksomhet 

(eksterne leietakere). 

• Bygningsmessig skal Meieriet kultursenter utformes ut fra en nøktern standard og der en legger 

vekt på å utnytte byggets karakter. 

                                                 
10 Av regnearket fremgår det at FDV-kostnader er budsjettert til kr. 500 pr. m². Ingen ytterligere spesifisering fremgår. 
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• Kino og flerbrukssal (konsert, teater, kino, dans etc) er en 

viktig del av kultursenteret og realiseres i form av et 

tilbygg.» 

 

I saksutredningen vises det videre til at 

kommuneadministrasjonen i etterkant av kommunestyrets 

vedtak i sak 75/10 har «gjennomført et grundig arbeid for å 

avdekke Meierigårdens tekniske tilstand, utvikle et romprogram 

basert på brukernes behov, kostnadsberegnet realiseringen av 

romprogrammet og utarbeidet en tilhørende 

finansieringsplan». 

 

Det vises under overskriften «2.1. Tekniske vurderinger» til at 

kommuneadministrasjonen har «samhandlet tett» med 

daværende daglig leder i VEDKF, og til at 

kommuneadministrasjonen også har hentet inn vurderinger fra 

«flere eksterne aktører». Deretter fremgår det at det er «avsatt 

3,5 mill til oppgradering av tekniske anlegg», herunder 

«brannkrav», «ventilasjon», «elektriske anlegg», «energikrav», 

og «lydisolering». Av utredningen fremgår det videre at 

«prosjektet baserer seg på Teknisk forskrift til Plan- og 

bygningsloven av 1997», men at deler av prosjektet er forsøkt 

tilpasset TEK 10 som trådte i kraft 1.7.2010. Fra 

kommuneadministrasjonens side fremholdes det at «Siden 

utredningene startet før denne dato kan byggherren forholde 

seg til den gamle forskriften».11 

 

Deretter vises det til at Stein Hamre arkitektkontor (SHa) har 

blitt engasjert for å utarbeide et skisseprosjekt for kultursenteret. Det vises videre til at 

skisseprosjektet inneholder «en vurdering av om bygget er hensiktsmessig som kulturbygg, 

lokalisering og dimensjonering av de ulike funksjonene i bygget samt vurdering av intern og ekstern 

logistikk». Skisseprosjektet inneholder, ifølge saksutredningen, ikke et detaljert romprogram, da 

«mer detaljerte rominndelinger må gjøres i neste fase». Ifølge saksutredningen er skisseprosjektet å 

betrakte som «et forslag på hvordan de ulike funksjonene kan innpasses i bygget».12 Det vises videre 

til at som et ledd i arbeidet med skisseprosjektet, ble det 12. og 13. april 2011 avholdt todagers 

«work-shop» med deltakere fra SHa, Musikkrådet, Kunstkvarteret, Røde Kors, Eldrerådet, Leknes 

skole, Ballstad skole, Vestvågøy videregående skole, representanter for kulturbasert næringsliv, 

kino, kulturskole, ungdomsarbeid, flyktningeenhet, bibliotek, gallervirksomhet samt representanter 

fra rådmannen, plan/teknikk og VEDKF.  Saksutredningen redegjør for drøftinger og konklusjoner 

fra work-shopen, og viser deretter direkte til SHa sin leveranse av et skisseprosjekt den 20. mai 

2011. Kommuneadministrasjonen viser til at «konklusjonene fra skisseprosjektet er at Meieriet er 

et meget godt utgangspunkt for å realisere et kultursenterprosjekt».  

 

Under overskriften «2.3 Økonomiske vurderinger» fremlegges investeringskostnader med 

finansieringsforslag og «nøkkeltall drift» med finansieringsforslag. På investeringssiden er 

kostnadsoverslaget pålydende ca. kr. 27,5 millioner kroner. Fra kommuneadministrasjonens side 

opplyses det at bakgrunnen for oppjusteringen av kostnadsoverslaget var arkitektens arbeid med å 

                                                 
11 Se for øvrig kapittel 6.1. 
12 Skisseprosjektet inneholder omtaler av de enkelte funksjonene samt illustrasjonsbilder og plantegninger for de ulike 

etasjene/delen av bygget. 
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tegne ut et overordnet funksjonsprogram. Dette ga kommunen et bedre og noe mer detaljert grunnlag 

for å utarbeide kostnadsestimater. Av finansieringsforslaget framgår det at den kommunale 

egenfinansieringen er uendret fra saksfremlegget til sak 75/10, mens tilskudd fra staten og private 

er oppjustert til litt over 13 millioner kroner. Også anslaget for merverdiavgiftskompensasjon er 

oppjustert, til ca. 5,6 millioner kroner. Nøkkeltallene for drift fremstår også litt oppjustert, både på 

utgifts- og inntektssiden (men med om lag uendret resultatprognose).  

 

Videre i saksfremlegget drøftes det hvorvidt det ville være mer fordelaktig å realisere kultursenteret 

som et nybygg. Det vises til en vurdering gjort av VEDKF, ved daglig leder. Han argumenterer, 

med henvisning til Holte prosjektnøkkel13, for at en realisering av kultursenteret ved ombygging av 

Meierigården vil medføre ca. en tredjedel av kostnaden ved å realisere kultursenteret som et nybygg. 

Det fremgår videre av saksutredningen at kommuneadministrasjonen slutter seg til daglig leder 

Vebostads vurdering.   

 

Under overskriften «2.3.2 Risikovurdering» vises det fra kommuneadministrasjonens side til at 

«rådmannen er inneforstått med at det i denne type prosjekter alltid er en risiko for at uforutsette 

forhold kan dukke opp – så også i forhold til Meieriet kultursenter. Rådmannen finner imidlertid 

grunn til å påpeke at politisk nivå, også i langt større utbyggingsprosjekter enn dette, fatter sin 

beslutning på såkalt skissenivå. I dette ligger det en generell risiko for avvik fra kostnadsestimater. 

Meieriet kultursenter er nå utredet til det detalj- og presisjonsnivået som tilsvarende prosjekter 

utredes til, før de oversendes politisk nivå.» 

 

Avslutningsvis i saksutredningen vises det til at den «totale prislappen», basert på kjøpesum 19,8 

millioner og ombygging/tilbygging på om lag 27 millioner, vil bli ca. 47 millioner kroner. 

Saksutredningen avsluttes med at rådmannen anbefaler at «prosjektet Meieriet kultursenter 

realiseres i henhold til vedlagt skisseprosjekt og i henhold til politisk vedtatt økonomiramme».  

 

Det var totalt fem vedlegg til saksutredningen. I vedlegget «Andre kultursentre i Norge til 

sammenlikning» inngår en rekke opplysninger tilknyttet ni andre og nokså nylig etablerte 

kultursentra og -hus i Norge. Dokumentet viser blant annet størrelse, investeringskostnad, 

finansiering og driftsmessig omfang for hvert av eksemplene. Vedlagt saksutredningen er også et 

«befaringsreferat» fra Hovdan Elektrisk i forbindelse med undersøkelser av de tekniske anleggene 

i Meierigården. Videre er et tilsagnsbrev fra Lofoten Sparebank vedlagt saksutredningen, i tillegg 

til skisseprosjekt fra SHa. I vedlegget «Byggekostnader Meieriet» fremkommer mer detaljerte 

kostnadsoverslag for nybygg og ombygging av eksisterende bygningsmasse.  

 

Revisor har ingen opplysninger som tilsier at forprosjektet som ble forelagt kommunestyret i sak 

50/11 ble underlagt noen form for kvalitetssikring av andre enn kommuneadministrasjonens og 

VEDKFs egne ansatte. Senioringeniør Salomonsen og samfunnsplanlegger Kasteng-Jakobsen som 

fra kommuneadministrasjonens side deltok i utarbeidelsen av forprosjektet, har i intervju opplyst at 

heller ikke de kjenner til at noen ekstern kvalitetssikring av forprosjektet ble gjennomført.  

 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 50/11:  

 

1) Meieriet kultursenter realiseres i henhold til framlagt skisseprosjekt og innenfor den politisk 

vedtatte økonomirammen. 

                                                 
13 Holte prosjektnøkkel er, etter hva revisor oppfatter, et kalkulasjonshjelpemiddel for bygg og anlegg. Nøkkelen er 

utviklet av selskapet Holte, som er en leverandør av programvare til bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.  
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2) Med utgangspunkt i konklusjonene fra skisseprosjektet bes administrasjonen snarlig om å 

utarbeide en konkret bestilling til KF Eiendomsdrift, slik at den videre prosjekteringen og 

utbyggingen kan igangsettes. 

3) I påvente av tilsagn om spillemiddelsøknad vil Vestvågøy kommune mellomfinansiere 

søknadsbeløpet gjennom låneopptak, slik at framdriften i prosjektet opprettholdes. 

4) Det forutsettes at utbyggingen av Meieriet kultursenter ikke skal medføre bemanningsmessige 

økninger i kulturadministrasjonen. 

5) Administrasjonen bes snarlig om å igangsette arbeidet med å finne eksterne leietakere til de 

lokalene som er avsatt til utleiearealer for kulturbaserte næringer. 

 

Vedtaket var således helt og holdent i tråd med rådmannens innstilling. I tråd med punkt 2 utarbeidet 

kommuneadministrasjonen i slutten av september samme år en bestilling til VEDKF i form av et 

brev. Brevet omtales nærmere nedenfor.  

 

Revisors vurderinger 

Etter revisors syn, omfattet kommuneadministrasjonens saksutredning til sak 50/11 både et 

forprosjekt og et bevilgningsforslag. Vurderingen av kommuneadministrasjonens saksutredning til 

sak 50/11 må derfor knyttes til revisjonskriteriene vi utleder fra kommunens økonomireglement pkt. 

5.6 og 5.10.1/5.10.2. 

 

I lys av de ovennevnte punktene i kommunens økonomireglement, må kostnadsanslaget i 

saksutredningen til sak 50/11 vurderes opp mot krav om å være realistisk og erfaringsbasert samt å 

inkludere tomtekostnader/gebyrer, inventar, utenomhusanlegg, antatt prisstigning i planleggings- og 

byggeperiode, beløp til kunstnerisk utsmykking og inntekter i form av eventuelle gaver og tilskudd.  

 

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt kostnadsanslaget var realistisk, er det etter revisors syn flere 

forhold som er av betydning. Det er innlysende at forskjellen mellom a) anslaget på 27 millioner 

(ekskl. kjøpesum), b) resultatet av anbudsutlysningen (se utklipp 2 side 24) og c) prognosen på drøyt 

65 millioner kroner (ekskl. kjøpesum) som ble fremlagt i forbindelse med kommunestyresak 18/17 

(se side 4014), er betydelig. I så måte fremstår anslaget på 47 millioner kroner, nå som den totale 

investeringsutgiften har vist seg å bli betraktelig høyere, som et urealistisk anslag. Etter revisors syn 

må det imidlertid ha betydning for vurderingen hva en rimelighet kan si at 

kommuneadministrasjonen på dette tidspunktet hadde grunn til å forvente – og hva 

kommuneadministrasjonen formidlet til de politiske beslutningsorganene – i anledning 

bevilgningsforslaget. Revisor registrerer at kommuneadministrasjonen støttet seg på arkitekt 

Hamres arbeid med skisseprosjekt og funksjonsprogram Saksutredningen viser også eksplisitt 

tilbake til ovennevnte sak 75/10 og dermed – implisitt – utredningsarbeidet som var gjort i forkant 

av behandlingen av den saken. Kommunen/VEDKF sin bruk av Holte prosjektnøkkel må sies å være 

relevant med hensyn til å innhente grunnlag for et «erfaringsbasert» kostnadsoverslag, slik 

kommunens økonomireglement krever. I saksutredningen til sak 50/11 informeres det om at 

kjøpesummen for «Meierigården» var 19,8 millioner kroner, og saksutredningen inneholder 

opplysninger om «påregnelige» tilskudd og gaver. Saksutredningen redegjør for fullfinansieringen 

av investeringsprosjektet, slik økonomireglementet krever. Det må også anses positivt at rådmannen 

i saksutredningen til sak 50/11 igjen ga uttrykk for risiko og usikkerhet tilknyttet kostnadsanslaget 

for Meieriet Kultursenter.   

 

Kostnadsanslaget, slik dette fremgikk av saksutredningen og vedlegget «Byggekostnader Meieriet», 

tilfredsstilte imidlertid ikke riktig alle kravene som følger av kommunens økonomireglement. Det 

                                                 
14 Se utklipp 17. 
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var ikke innarbeidet justeringer for prisstigning i kostnadsanslaget15. Imidlertid var det i 

kostnadsanslaget avsatt reserver tilknyttet «ikke spesifiserte kostnader (på grunnkalkyle)» på totalt 

kr. 1,47 millioner kroner. Det inngikk, så vidt revisor kan se, ingen informasjon om budsjettanslag 

for utenomhusanlegg i kostnadsanslaget.  

 

Revisor registrerer at det i saksutredningen også inngår budsjettall for forvaltning, drift og 

vedlikehold av Meieriet kultursenter.16 

 

Etter revisors vurdering, tilfredsstilte kommuneadministrasjonens saksutredning av sak 50/11 flere 

av kommunens økonomireglements krav til et bevilgningsforslag. Det kan imidlertid stilles 

spørsmål ved realismen i kostnadsanslaget for investeringsprosjektet Meieriet kultursenter. Dette 

kan til dels knyttes til at kostnadsanslaget ikke tilfredsstilte alle de kokrete formkravene som følger 

av kommunens økonomireglement, herunder kravet om justering for lønns- og prisvekst samt krav 

om budsjettering av kostnader tilknyttet «utenomhusanlegg». Revisors vurdering er at 

kommuneadministrasjonens bevilgningsforslag til dels tilfredsstilte kravene utledet fra 

kommunens økonomireglement.   

 

Det vedlagte skisseprosjektet til kommuneadministrasjonens saksutredning til sak 50/11 inneholdt 

byggtekniske tegninger. Bygningsmessig standard og tekniske installasjoner ble beskrevet i 

saksutredningen og vedleggene samlet sett. Det må imidlertid forutsettes at et forprosjekt, jf. 

kommunens økonomireglement, bør omfatte så mange som mulig av bygningsdelene og de tekniske 

installasjonene som kreves for å realisere det aktuelle bygget. Revisor registrerer – og synliggjør i 

denne rapporten - at det fra både prosjektleders, rådmannens og nåværende daglig leder i VEDKF 

sin side i etterkant av kommunestyrets behandling av sak 50/11 har kommet ytringer og 

opplysninger som er egnet til å så tvil rundt forprosjektets fullstendighet.17 Som 

kommuneadministrasjonen påpeker i sitt høringssvar til vår rapport, er det imidlertid etter 

økonomireglementets pkt. 5.10.3 i dette tilfellet VEDKF som har hatt ansvar for 

detaljprosjekteringen av Meieriet kultursenter. Forprosjektets redegjørelse for bygningsmessig 

standard og tekniske installasjoner må derfor vurderes som tilfredsstillende sett i lys av 

økonomireglementets pkt. 5.10.1 og 5.10.3. (Se for øvrig kapittel 9). 

 

Det fulgte ingen fremdriftsplan for det videre prosjekterings- og byggearbeidet med saksutredningen 

til sak 50/11. På dette punktet tilfredsstilte dermed ikke forprosjektet innholdskravene som følger 

av kommunens økonomireglement pkt. 5.10.1. (Se for øvrig kapittel 9.) Forprosjektet synes ikke i 

seg selv å ha vært gjenstand for noen form for ekstern kvalitetssikring. Ifølge 

kommuneadministrasjonen var imidlertid ikke kostnadsestimatene i forprosjektet utelukkende 

basert på deres egne vurderinger, men også arkitektens vurderinger. Vi viser for øvrig til våre 

vurderinger ovenfor av kommuneadministrasjonens kostnadsanslag, som også har betydning for 

spørsmålet om hvorvidt kommunestyret ble forelagt et forprosjekt som tilfredsstilte 

økonomireglementets krav. 

 

Som kommuneadministrasjonen viser til i sin høringsuttalelse til denne rapporten, må 

skisseprosjektet som fulgte som vedlegg til sak 50/11 sies å ha inneholdt et romprogram, som 

riktignok – etter saksutredningen å dømme – ble forutsatt videreutviklet på et senere tidspunkt. 

                                                 
15 Kostnadsanslaget vedr. (på dette tidspunktet) eksisterende bygningsmasse synes å være bygget på en forutsetning 

om «avtalt fastpris».  
16 Se fotnote 10. 
17 Se våre bemerkninger på side 36 (til utklipp 14), 39 (til utklipp 17) og 45 (til utklipp 20). Se også fotnote 25 på side 

46.  
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Romprogrammet burde imidlertid ha vært fremlagt i forbindelse med sak 14/10, jf. kommunens 

økonomireglement pkt. 5.5.  

 

Revisors vurdering er at kommuneadministrasjonen, gjennom saksutredning og vedlegg til 

sak 50/11, forela kommunestyret et forprosjekt som til dels var i henhold til kommunens 

økonomireglement.  

Anbudspapirer for oppføring av nybyggelementer samt enkelte arbeider tilknyttet eksisterende 

bygningsmasse forelå fra VEDFK sin side den 6.6.2012.18 Foretaket kunngjorde i konkurranse i 

Doffin19 den 27.6.2012, med innleveringsfrist 10.8.2012. Fristen ble senere endret til 28.8.2012 

basert på utsettelsessøknad fra tilbyder. 

Kommunestyremøtet den 18. desember 2012  

Den 18. desember 2012 ble sak 112/12 Meieriet kultursenter: resultat av konkurranse med 

forhandlinger behandlet.  

 

I saksutredningen vises det innledningsvis til hvordan kommuneadministrasjonen hadde fulgt opp 

vedtaket i sak 50/11; gjennom å inngå leieavtale for bruk av deler av Meierigården, å gjennomføre 

konkurranse om framtidig kafédrift i bygget, og å avholde møte med Nordland fylkeskommune om 

bl.a. finansiering av utearealene rundt Meieriet Kultursenter. 

 

Det vises videre til at VEDKF har gjennomført en åpen anbudskonkurranse etter prinsippet 

«entreprise med forhandling». Anbudet omfattet alle nybyggelementer samt deler av eksisterende 

bygg, og én tilbyder meldte sin interesse. Resultatet av forhandlingene som deretter ble gjennomført, 

er, ifølge administrasjonen, at «kostnadsrammen for prosjektet må økes fra 27,8 mill. til 45 mill. 

kr». Videre vises det til at hovedårsaken til forskjellen mellom kommunens anslag (presentert i 

saksutredningen til sak 50/11) og resultatet av forhandlingene er at nybyggdelen fra tilbyders side 

«er priset vesentlig over både beregninger fra Vestvågøy kommune og Holte prosjektnøkkel». Av 

saksutredningen fremgår det for øvrig at «Kostnadene for renovering av eksisterende bygning anses 

fra Vestvågøy eiendomsdrifts side å ligge noe over det budsjetterte.» 

 

Dokumentet «Svar fra VEDKF på bestilling» var vedlagt saken. Dokumentet har form av et brev 

stilet til «Leder Vestvågøyløftet Jann-Magne Kasteng-Jakobsen». I brevet gjøres det først rede for 

VEDKF sitt arbeid med bestillingen fra kommunestyret, før valget av entrepriseform begrunnes:  

 
«Vestvågøy Eiendomsdrift KF har ved en rekke anledninger brukt konkurranseform 

«totalentreprise» basert på det faktum at det er den letteste entrepriseform. Styret i Vestvågøy 

Eiendomsdrift KF har ved flere anledninger diskutert hvorvidt dette er den riktige form på 

anbudsprosess – da en i de fleste tilfeller ikke har oppnådd konkurranse, begrunnet med det faktum 

at det kun har vært en tilbyder. Vi hadde forhåpning at dette skulle endre seg da vi denne gang valgte 

«entreprise med forhandling», og at vi delte opp entreprisene i fag. Første entreprise som definitivt 

er den største – Byggentreprisen – ga ingen flere anbydere, og forhandlingene har ikke resultert i 

vesentlige endringer fra tilbyders opprinnelige pris.»  

 

                                                 
18 Fra VEDKF sin side vises det til at det trolig var mangel på ressurser og personell, og kanskje også manglende 

prioritering, som forårsaket at det gikk noe tid fra kommunestyrets vedtak frem til anbudspapirer forelå. Nåværende 

daglig leder viser for øvrig til at prosjektleder (forhenværende daglig leder i VEDKF) er den som kunne ha gitt mest 

presis informasjon relatert til akkurat dette spørsmålet. 
19 Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere 

med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne 

relevante konkurranser i offentlig sektor. 
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Fra VEDKF sin side vises det videre til at kommunens bestilling (underforstått kostnadsanslaget 

som fremgikk av saksutredningen til sak 50/11) anslagsvis lå 7-8 % lavere enn Holte prosjektnøkkel, 

mens anbyders priser lå mer enn 80 % over Holtes tall.  

 

Avslutningsvis i brevet fra VEDFK fremlegges «Beregninger av prosjektets totalkostnad». Det vises 

til at beregningen er basert på «innkomne priser fra anbyder» (også for resterende antall 

kvadratmeter som skal renoveres men som ikke omfattes av anbudet), samt kjente material- og 

arbeidskostnader, og eksisterende beregninger fra kommunen (relatert til oppvarming, 

elkraftinstallasjoner, sprinkleranlegg, brannvarsling, ventilasjon, inventar og utstyr).  

 

VEDKF omtaler den «reelle kostnaden» som uakseptabel «innenfor prosjektets nåværende 

økonomiske ramme», og viser i brevets konklusjon til at «Vestvågøy Eiendomsdrift kan ikke levere 

dette bygget innenfor de rammer som ligger i bestillingen uten at bevilgningene økes. (…) Vestvågøy 

Eiendomsdrift KF trenger en ramme på kr. 45 millioner for å kunne gjennomføre prosjektet slik det 

er beskrevet i bestilling fra Vestvågøy kommune fra 20.09.11».  

 

I kommuneadministrasjonens saksutredning vises det videre til at alternativene som dette 

tidspunktet foreligger, er:  

 

1. Å avlyse gjennomført anbudskonkurranse og gjennomføre ny/nye 

2. Å endre vesentlig i «Meierikonseptets» innhold og kvalitet for å redusere totalkostnadene i 

prosjektet 

3. Ikke å realisere Meieriet kultursenter 

4. Å øke låneopptaket og gjennomføre prosjektet innenfor ny kostnadsramme på 45 mill. kr. 

inklusiv merverdiavgift 

 

Saksutredningen inneholder deretter en redegjørelse for status vedr. «kostnader og finansiering pr. 

19.11.2012». 
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Utklipp 2. Fra saksutredning til kommunestyrets sak 112/12 

 
Kilde: Vestvågøy kommune  
 

Det fremgår på raden «Tilskudd Nordland fylkeskommune» at kommunen «pr. dags dato» kun har 

blitt innvilget kr. 3 millioner og at prosjektet «ikke er på prioritert liste hos NFK». Likevel 

budsjetteres det i kolonnen «nye tall» med et tilskudd på kr. 9 000 000 (tilsvarende opprinnelig 

anslag).  

 

Saksutredningen avsluttes med en vurdering av de fire ovennevnte alternativene for prosjektets 

«fremtid», for deretter å konkludere med at alternativ nr. 4; å øke låneopptaket og gjennomføre 

prosjektet innenfor en ny kostnadsramme på 45 mill kr. inkl. mva, er å anbefale.  

 

Rådmannens innstilling i saken lød:  
 

1. Meieriet kultursenter realiseres i henhold til framlagt skisseprosjekt og prosjektets økonomiske 

ramme økes til 45 millioner kroner. Det kommunale låneopptaket økes med kr 11,7 mill (fra 9,5 

millioner kroner til 21,25 millioner kroner). Økningen innarbeides i økonomiplan 2013-2016. 

2. I påvente av tilsagn om spillemiddelsøknad vil Vestvågøy kommune mellomfinansiere 

søknadsbeløpet gjennom låneopptak, slik at framdriften i prosjektet opprettholdes. 

3. Administrasjonen rapporterer så raskt som mulig tilbake til Vestvågøy eiendomsdrift KF at det 

konkrete arbeidet med bygging og renovering av Meieriet kultursenter skal gjennomføres. 

 

Kommunestyret traff følgende vedtak i sak 112/12:  

 

1. Saken utsettes 

2. Administrasjon bes i samarbeid med Vestvågøy Eiendomsdrift KF, å utrede alternativ med flere 

delanbud, samt hvordan økte investeringskostnader kan finansiere økte leieinntekter. 
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I tillegg ble følgende oversendelsesforslag vedtatt tilsendt rådmannen for utredning:  

 

«Saken utsettes. 

Kommunestyret avlyser gjennomført anbudskonkurranse. Kommunen endrer vesentlig i 

Meierikonseptets innhold og kvalitet for å redusere totalkostnadene i prosjektet og utreder parallelt 

mulighetene for å få med eksterne investorer, samt muligheten for økte inntekter i prosjektet. Det 

må også legges frem prognoser for driftskostnadene.» 

 

Kommunestyremøtet den 18. juni 2013 

I kommunestyremøtet den 7. mai 2013 ble sak 59/1320 Meieriet kultursenter: Anbefalinger for 

videre prosjektgjennomføring behandlet. 

 

Saksutredningen innledes med et sammendrag der det vises til kommunestyrets vedtak i sak 112/12. 

Fra kommuneadministrasjonens side fremholdes det videre at rådmannens vurderinger «i korte 

trekk» viser at det «er mulig å redusere investeringssiden med drøyt fire millioner», og det anbefales 

å vedta endringer i «innhold/funksjoner knyttet til hovedinngangen». Videre vises det til at 

rådmannen anbefaler å opprettholde prosjektet totalramme på kr. 45 millioner for å «øke sikkerheten 

i prosjektet». Kommuneadministrasjonen viser også til at en grundig gjennomgang av driftssiden i 

prosjektet gir en berettiget forventning om «merinntekt på 450 000 kr/år».  

 

Under overskriften «3.2.3 Økonomiske premisser» vises det til kostnadsanslaget forut for at anbud 

ble lyst ut og til justert kostnadsanslag etter forhandlinger med eneste tilbyder. Deretter, i avsnittet 

«Alternative tiltak og løsningsforslag», viser kommuneadministrasjonen til at kommunestyret kan 

velge å redusere investeringskostnaden gjennom å gjøre visse endringer i enkeltfunksjoner i bygget 

eller å la være å realisere kultursenteret – og legge bygget ut for salg.  

 

Videre fremkommer det i saksutredningen en nokså detaljert redegjørelse for anslåtte driftsutgifter 

og driftsinntekter tilknyttet Meieriet Kultursenter. Det vises deretter til at nye forhandlinger med 

tilbyder på byggenterprisen har gitt en prisreduksjon på ca. 1,6 millioner kroner, før det redegjøres 

mer detaljert for hvilke funksjonsendringer som anbefales for å realisere det innledningsvis nevnte 

innsparingspotensialet på «drøyt fire millioner»; endring av planer tilknyttet heis, foajé i 3. etg., 

trapp fra plan 2-3, utvendig rømningstrapp og endret inngangsparti.  

  

Under overskriften «5.4. Endret entrepriseform» viser kommuneadministrasjonen til at VEDKF 

«melder entydig tilbake at det er minimale sjanser for at man skal kunne redusere kostnadene» ved 

å «dele det gjennomførte anbudet opp i flere, mindre anbudskonkurranser».  

 

Under overskriften «5.5. Sammendrag: potensialet for kostnadsreduksjon og inntektsøkning» 

fremkommer følgende oppstilling:  

 
  

                                                 
20 Opprinnelig saksnummer 32/13 
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Utklipp 3. Fra saksutredning til kommunestyrets sak 32/13 (59/13) 

 
Kilde: Vestvågøy kommune – saksutredning sak 32/13 

 

Under overskriften «5.6. Kvalitet, funksjonalitet, kostnadsreduksjon og nødvendigheten av reserver 

i prosjektet» anbefaler rådmannen kommunestyret å vedta det framforhandlede endringsforslaget 

for inngangspartiet og å beholde prosjektets totale kostnadsramme på 45 millioner kroner.  

 

Under overskriften «5.7. Finansiering: oversikt og risikovurdering» fremkommer følgende oversikt:  
 

Utklipp 4. Fra saksutredning til kommunestyrets sak 32/13 (59/13) 

 

 
Kilde: Vestvågøy kommune  

 

Deretter viser rådmannen til at «med et kommunestyrevedtak i tråd med rådmannens anbefalinger 

vil prosjektet få følgende framdrift: 

 

• Mai 2013: Detaljert romprogram tegnes ut for eksisterende bygningsmasse 

• Mai-august 2013: Formelle godkjennelser kommer på plass 
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• Juni-august 2013: Utarbeiding av kravspesifikasjoner for tekniske fag m.m. 

• September 2013: Byggestart hovedentreprise (byggfag) 

• September 2013: Byggestart tekniske fag samt renoveringsprosjekter i eksisterende bygning 

• Mai 2014: Seneste utflyttingstidspunkt for Dagsenteret 

• September 2014: Byggeperiode ferdig 

• September–oktober 2014: Klargjøring av og innflytting i bygget 

• Oktober/november 2014: Offisiell åpning av Meieriet kultursenter» 

 

I saksutredningen vises det avslutningsvis til følgende: «Oppsummert kan man si at Meieriprosjektet 

består av tre hovedelementer:  

 

• Nybygg – risiko er avklart gjennom forhandlinger. Ingen risiko.  

• Renovering/byggfag gammel del – kostnad oppjustert i desember 2012. Lav risiko for 

overskridelse 

• Tekniske fag – moderat risiko. Av denne grunn foreslår rådmannen at en øker reserven i 

prosjektet.»  

 

Det legges deretter til grunn at «den kommunale nettoinvesteringen på 21,9 millioner i 

byggeprosjektet er ikke høy – verken sett i forhold til andre kommuners tilsvarende 

kulturbyggprosjekter eller sett i forhold til de effekter prosjektet kan få for lokalsamfunnet.» 

 

Til saksutredningen fulgte to vedlegg. I «vedlegg 1 Driftsbudsjett» gjøres det i større detalj rede for 

prognoser for driftsresultat ved Meieriet Kulturhus. I vedlegget «kommunens økonomiske stilling» 

gjøres det rede for regnskapsresultatet for perioden 2007-2012 og det fastslås at «Vestvågøy 

kommune er (…) i ROBEK fra sommeren 2013.» 

 

Rådmannens innstilling til vedtak i sak 32/13:  

 

1. Kommunestyret vedtar en total kostnadsramme for Meieriprosjektet på 45 millioner 

2. Kommunestyret ber likevel rådmannen gjennomføre de kostnadsbesparende tiltakene som 

er fremforhandlet med tilbyder, tilsvarende 3 650 000 kr. Beløpet avsettes som reserve i 

prosjektet. 

3. Kommunestyret vedtar beskrevet finansieringsplan i kapit[t]el 5.7. i dette saksframlegget. 

4. I påvente av tilsagn fra alle eksterne finansieringskilder vil Vestvågøy kommune 

mellomfinansiere prosjektet gjennom låneopptak, slik at framdriften i prosjektet 

opprettholdes 

5. Byggestart for Meieriet kultursenter er september 2013 

6. Planlagt åpningstidspunkt for Meieriet kultursenter er november 2014. 

 

Det fremgår på kommunens nettsider at sak 32/13 skulle ha vært behandlet i kommunestyremøtet 

den 7. mai, men at den grunnet sen utsendelse av sakspapirene ble utsatt til kommunestyremøtet den 

18. juni 2013 og gitt saksnummer 59/13. Før behandlingen i kommunestyret den 18. juni, ble det 

utarbeidet enda et vedlegg til saken.  I vedlegget «tilleggsnotat_ny_info_fra-VEDKF» vises det til 

at VEDKF har informert kommuneadministrasjonen om følgende:  
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Utklipp 5. Fra saksutredningen til kommunestyrets sak 59/13 

 
Kilde: Vestvågøy kommune 

 

Fra administrasjonens side ble det, ved saksbehandler Jann-Magne Kasteng-Jakobsen derfor 

foreslått at følgende punkt skulle inngå i kommunestyrets vedtak:  

 
Utklipp 6. Fra saksutredningen til kommunestyrets sak 59/13 

 
Kilde: Vestvågøy kommune 

Når det gjelder vedlegget «tilleggsnotat_ny_info_fra VEDKF», illustrerer dette at VEDKF planla 

dialog med flere kontraktører i forbindelse med etableringen av Meieriet kultursenter.  

 

Kommunestyret i Vestvågøy fattet den 19. juni 2013 følgende vedtak i sak 59/13:  

 

1) Kommunestyret vedtar å realisere Meieriet Kultursenter med det innhold og de aktiviteter som 

er skissert i rådmannens utredning.  

2) Det nedsettes en politisk styringsgruppe bestående av: ordfører, representanter fra AP og leder 

av Kultur-, miljø og næringskomiteen som sammen med rådmannen får følgende oppdrag: 

a) Investeringsbudsjett og anbud gjennomgås med sikte på kostnadsreduksjon i forhold til 

skisserte investeringskostnader (45 mill). 

b) I dette arbeidet vurderes mulighetene for alternativ finansiering (private investorer, 

sponsing, andre bidrag), samt muligheter for reduserte entreprisekostnader (for eksempel 

direkte prisred., forlenget byggetid eller andre tiltak). 

c) Skisserte fremdriftsplan i saksutredningen søkes opprettholdt (byggestart sept. 2013). 
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d) Det nedsatte utvalg foreslår også oppfølgingsstrategi overfor fylkeskommunene for å oppnå 

maksimalt tilskudd til prosjektet. 

3) Administrasjon bes arbeide videre med ytterligere kvalitetssikring og dokumentasjon av 

fremtidige driftskostnader og driftsinntekter. Resultatet av denne analysen forelegges 

Formannskapet til godkjenning før byggestart. 

4) Resultatet av driftsanalysen, den endelig investeringskostnad og resultat av arbeidet i komiteen, 

jfr.pkt. 2 b, forelegges Formannskapet til godkjenning før byggestart. 

 

I perioden fra juni 2013 til desember 2013 gjennomførte den politisk oppnevnte styringsgruppen sitt 

arbeid med kommuneadministrasjonen i en sekretærfunksjon. 

Kommunestyremøtet den 10. desember 2013 

Kommunestyret behandlet sak 107/13 Meieriet kultursenter: sluttrapport fra politisk 

styringsgruppe den 10. desember 2013.  

 

Saksutredningen, som er stilet til formannskapet, innledes med at kommuneadministrasjonen 

gjengir ovenstående vedtak fra sak 59/13, før to «alternative løsningsforslag» presenteres:  

 

1. Formannskapet tar styringsgruppens sluttrapport til etterretning og stadfester punkt 1 i 

kommunestyrets vedtak (KS-059/13): Kommunestyret vedtar å realisere Meieriet 

kultursenter med det innhold og de aktiviteter som er skissert i rådmannens utredning. 

2. Formannskapet tar ikke styringsgruppens sluttrapport til etterretning og vedtar at Meieriet 

kultursenter ikke skal bygges. 

 

Vedlagt saksutredningen fulgte styringsgruppens sluttrapport, der det innledningsvis vises til 

styringsgruppens konklusjon om at «Meieriet kultursenter nå kan forelegges Formannskapet for 

endelig godkjenning» og at styringsgruppa «anbefaler at Meieriet kultursenter realiseres med det 

innhold og de aktiviteter som ble skissert i rådmannens utredning til denne saken.» For øvrig 

fremgår det av rapporten at styringsgruppen vurderte den – fra administrasjonens side – anslåtte 

kostnadsrammen for prosjektet som realistisk, og styringsgruppen viser til følgende: 

«Styringsgruppen konstaterer at Vebostad og Vestvågøy eiendomsdrift har gjort en meget grundig 

og detaljert kvalitetssikring av investeringskostnadene i bygget, og merker seg også at Vebostad er 

klar på at Meierbygget har gode kvaliteter, både hva angår yttervegger, dekker og delvis også tak.» 

I forbindelse med denne formuleringen refererer styringsgruppen til «vedlagt notat fra Lennart 

Vebostad». I notatet fremkommer kostnadsberegninger for eksisterende arealer i Meierigården, og 

disse omtales i styringsgruppens rapport som «arealer ikke omfattet av anbud».  

 

Fra styringsgruppen legges det i rapporten til grunn at «Det er mulig å gjennomføre prosjektet 

innenfor den oppgitte totalkostnadsrammen på 45 millioner. Vi understreker imidlertid at dette vil 

kreve en meget «tett på-prosjektstyring» fra Vestvågøy eiendomsdrifts side.» I styringsgruppens 

rapport ble det for øvrig vist til at det ikke kunne forventes mer enn 7 millioner kroner i tilskudd fra 

Nordland fylkeskommune, men at det ville være realistisk å oppjustere forventet inntekt fra private 

sponsorer til 4 millioner. Det vises også til at styringsgruppen mener «det er en riktig prioritering» 

innenfor Flyktning- og innvandrerenhetens rammer å avsette midler – i form av årlig driftstilskudd 

på 150 000 kr, til Meieriet Kultursenter. På den siste siden i styringsgruppens rapport fremgår 

følgende innstilling til formannskapet:  
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Utklipp 7. Vedr. sak 107/13. Styringsgruppens innstilling 

 
Kilde: Vestvågøy kommune 

 

Av kommuneadministrasjonens saksfremstilling fremgår følgende: «Rådmannen vil allerede nå 

signalisere sin støtte til styringsgruppens rapport og konklusjoner.» 

 

Formannskapet vedtok i sak 193/13 å sende saken til kommunestyret, som i sak 107/13 fattet 

følgende vedtak:  

 

1. Formannskapet godkjenner sluttrapporten fra den politisk oppnevnte styringsgruppen for 

Meieriet kultursenter og slutter seg til gruppens konklusjoner og anbefalinger. 

2. Formannskapet ber rådmannen effektuere punkt 1 i kommunestyrets vedtak i sak 059/13: 

Kommunestyret vedtar å realisere Meieriet kultursenter med det innhold og de aktiviteter 

som er skissert i rådmannens utredning. 

3. Rådmannen bes innarbeide konsekvensene av styringsgruppens konklusjoner i budsjett og 

styringsdokument 2014-2017.  

 

Revisor oppfatter at det er dette vedtaket, i sak 107/13, den 10. desember 2013 som er 

kommunestyrets investeringsbeslutning.  

 
Foto: Truls Siri 
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5.2 «Tidligfasen»: Revisors oppsummering og konklusjon 

 

Revisors funn og vurderinger i kapittel 5.1 gir grunnlag for å konkludere med at kommunens 

retningslinjer for økonomioppfølging og -rapportering til dels har vært etterlevd i forbindelse 

med tidligfasen av byggeprosjektet Meieriet kultursenter.  

 

Revisors vurdering er at kommuneadministrasjonen gjennom saksutredningen til sak 14/10 forela 

kommunestyret en behovsutredning som i all hovedsak var i tråd med kommunens 

økonomireglement, og som også inneholdt en drøfting av alternative løsninger (jf. beste praksis). 

 

Kommuneadministrasjonens bevilgningsforslag tilfredsstilte, etter revisors syn, til dels kravene 

utledet fra kommunens økonomireglement. 

 

Etter revisors vurdering forela kommuneadministrasjonen, gjennom saksutredning og vedlegg til 

sak 50/11, kommunestyret et forprosjekt som til dels var i henhold til kommunens 

økonomireglement.  
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6 GJENNOMFØRINGSFASEN 

6.1 Gjennomføringsfase – desember 2013 – dags dato 2017 

Revisor betrakter gjennomføringsfasen i bygge-/investeringsprosjektet Meieriet kultursenter som å 

ha begynt idet kommunestyret fattet sin endelige investeringsbeslutning den 10. desember 2013, jf. 

vedtaket i sak 107/13. Av informasjonen revisor har mottatt fremgår det at fremdriften etter dette 

tidspunktet var nokså liten den første tiden. Noen av lokalene i Meierigården ble tatt i bruk høsten 

2014 som ungdomsklubb og øvingsrom for kulturskolen.  

Kommunestyremøtet den 9. desember 2014 

I kommunestyremøtet den 9. desember 2014 ble sak 84/14 Prisjustering kommunale bygg 

behandlet. I saksutredningen viser kommuneadministrasjonen til en nokså sterk prisstigning fra 

oktober 2013 til oktober 2014, og det vises konkret til en prisstigning på «offentlige bygg» på 25 

%. Prisstigningen knyttes i saksfremlegget særlig til «TEK 10-standarden» med nye tekniske krav 

til bygg. Av saksutredningen fremgår det for øvrig at det på forventes en kostnadsøkning på 5,6 

millioner kroner som følge av prisstigningen. Som vedlegg til saken fulgte et brev fra daglig leder i 

VEDKF.  

 
Utklipp 8. Brev fra prosjektleder/daglig leder VEDKF til Vestvågøy kommune – vedlegg til sak 84/14 

 
Kilde: Vestvågøy kommune 
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Kommuneadministrasjonens saksutredning til sak 84/14 viser direkte til dette brevet. Rådmannen 

viser i sin konklusjon/oppsummering til følgende:  

 
Utklipp 9. Fra utredningen av kommunestyrets sak 84/14 

 
Kilde: Vestvågøy kommune  

 

Revisors kommentar 

Revisor ser grunn til å bemerke at sak 84/14 kan ses i lys av at det er ikke ble innarbeidet justeringer 

for prisstigning i kostnadsanslaget som ble lagt til grunn i forbindelse med forprosjektet som 

kommunestyret ble forelagt i sak 50/11. Rådmannens formuleringer i utklipp 9 må leses som en 

erkjennelse av at manglende justering for lønns- og prisvekst er en mangel. Når det gjelder TEK 10-

standarden, registrer revisor at det i utredningen til kommunestyrets sak 50/11 ble vist til at «siden 

utredningene startet før denne dato kan byggherren forholde seg til den gamle forskriften». I 

forbindelse saksutredningen til sak 84/14 synes dette ikke lenger å ha vært lagt til grunn fra VEDKF 

sin side.  

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 84/14:  

Kommunestyret bevilger 13,1 millioner kroner i økt kostnadsramme til ferdigstillelse av Origo, og 

2,1 millioner i økt kostnadsramme til ferdigstillelse av Meieriet. Beløpene innarbeides i budsjett 

2015. Rådmannen framlegger et revidert driftsbudsjett i løpet av 1. kvartal 2015 for Meieriet.21  

 

Forhandlingsavtale mellom VEDKF og Lofot Entreprenør ble signert 24.12.2014. I 2015 ble det i 

all hovedsak gjennomført rivnings- og grunnarbeider.  

 

Formannskapet i Vestvågøy kommune behandlet i møte den 18. august 2015 sak 93/15 Finansiering 

av nytt inngangsparti Meieriet Kultursenter. Av kommuneadministrasjonens saksutredning fremgår 

følgende:  

 
Utklipp 10. Fra formannskapets sak 93/15 

 
Kilde: Vestvågøy kommune 

                                                 
21 Om differansen mellom summen som ble lagt til grunn i saksutredningen (5,6 millioner kroner) og vedtaket (2,1 

millioner kroner), opplyser rådmannen følgende pr. e-post til revisor: «Vår medarbeider på prosjektet tok 24.-25. 

november tak i saken og beregningen som var foretatt. I samråd med prosjektleder ble det foretatt en ny beregning og 

summen ble satt til 2,1 mill. kroner. Siden vi ikke fikk fram info tidsnok var det ikke mulig å foreslå endring av beløpet 

fra 5,6 til 2,1 mill. kroner i formannskapets behandling av saken. Ved behandlingen i kommunestyret ble beløpet 

endret til 2,1 mill. kroner i vedtaket.» 
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Rådmannens innstilling til formannskapet i sak 93/15 fremgår av utklipp 11 nedenfor:  

 
Utklipp 11. Fra formannskapets sak 93/15 

 
Kilde: Vestvågøy kommune 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med åtte stemmer mot én stemme. 

 

Selve arbeidet med å renovere eksisterende bygningsmasse i - og å oppføre tilbygg til – 

Meierigården ble påbegynt i 2016. Det første byggemøtet ble avholdt den 15. april dette året. Fra 

slutten av juni 2016 til januar 2017 ble byggemøtene, så vidt revisor kan se, i all hovedsak 

gjennomført ukentlig/to-tre ganger pr. måned. Nåværende daglig leder i VEDKF opplyser at Lofot 

Entreprenør etter hvert valgte å gjennomføre befaringer på byggeplassen i stedet for byggemøter, 

og at han selv møtte på de fleste av disse befaringene. Det opplyses også at samfunnsplanlegger 

Kasteng-Jakobsen møtte på de fleste av befaringene. Det ble ikke ført referat fra noen av 

befaringene.  

 

Kommunestyremøtet den 19. september 2016  

Kommunestyret behandlet den 19. september 2016 sak 68/16 Orientering om prosjektet Meieriet 

Kultursenter. 

 

I saksutredningen fra kommuneadministrasjonen vises det til at «Vestvågøy kommune har fått 

melding om fra KF Eiendomsdrift om avvik i forhold til tidligere forutsetninger i Meieriprosjektet. 

Avvikene vil gi økonomiske konsekvenser og får også betydning for tidspunkt for ferdigstillelse av 

prosjektet». 

 

Av saksutredningen fremgår det videre:  

 
Utklipp 12. Fra utredningen av kommunestyrets sak 68/16 

 
 

(…) 
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Kilde: Vestvågøy kommune 

 

I saksutredningen vises det videre til at planutvalget og formannskapet den 29. august samme år 

hadde blitt orientert muntlig av styreleder i VEDKF om ekstraordinære kostnader i størrelsesorden 

3 millioner kroner. Det vises videre til et notat fra VEDKF ved daværende daglig leder. I notatet 

vises det innledningsvis til følgende:  

 

«I hovedtrekk når en kjøper bygg som ikke har vært underlagt tilstandsvurderinger og miljøanalyse, 

vil det ved ombygging avdekkes mangler/svakheter som en ikke kunne forutse. Dette bygget var ikke 

underlagt noen nærmere analyse hverken på tilstand eller miljø.» 

 

I notatet vises det videre til kostnadsdrivende forhold inndelt i kategoriene A uforutsette 

avvik/endringer, B Skjerpet fortolkning av regelverk og konsekvenser av dette, C Nødvendige tiltak, 

men ikke med i opprinnelig kostnadsberegning, og D Andre faglige anbefalinger. Avslutningsvis i 

notatet vises det til at styret i VEDKF anbefaler følgende:  

 
Utklipp 13. Fra notat datert 1.9.16 fra VEDKF – til sak 68/16 

 
Kilde: Vestvågøy kommune 

 

Styrets anbefaling henviser, slik revisor forstår det, til kostnadene i kategori A og B i notatet fra 

VEDKF.  

 

Kommuneadministrasjonen viser videre til samlet behov for budsjettmessig tilføring, jf. VEDKF 

sitt notat, er 7 millioner kroner og at informasjonen fra VEDKF sin side også tilsier at åpningen av 

Meieriet Kultursenter må utsettes til «over nyttår» (altså til 2017).  

 

Saksutredningen inneholder for øvrig noen betraktninger fra rådmannens side rundt risikoen i 

prosjektet:  
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Utklipp 14. Fra utredningen av kommunestyrets sak 68/16 

 

 
Kilde: Vestvågøy kommune 

 

Vedlagt saksutredningen var også en faglig vurdering utført av Rambøll på vegne av Lofot 

Entreprenør, som gjaldt bærekonstruksjoner i Meierigården. Rådmannens innstilling i sak 68/16 lød:  

 

«Vestvågøy kommune tar orienteringen angående gjennomføringen av Meieriet Kultursenter til 

etterretning. De budsjettmessige endringer innarbeides i investeringsbudsjettene for 2016 og 

2017.» 

 

Revisors kommentar 

Revisor ser grunn til å bemerke at opplysningene i notatet fra prosjektleder, om at «dette bygget 

ikke var underlagt noen nærmere analyse hverken på tilstand eller miljø», står i noe kontrast til 

vurderingene som ble lagt til grunn i saksutredningene til sak 75/10 og 107/13 som altså endte med 

en investeringsbeslutning. I saksutredningen til sak 75/10 vises det til «en nokså grundig 

gjennomgang av bygget», og at «Bygget holder normal, god standard og er bra vedlikeholdt. I den 

politiske utnevnte styringsgruppens rapport vises det til følgende:  

 

Styringsgruppen konstaterer at Vebostad og Vestvågøy eiendomsdrift har gjort en meget grundig 

og detaljert kvalitetssikring av investeringskostnadene i bygget, og merker seg også at Vebostad er 

klar på at Meierbygget har gode kvaliteter, både hva angår yttervegger, dekker og delvis også tak. 

 

I utredningen av sak 68/16 vises til enkelte kostnadsdrivende forhold, særlig i kategori c 

«nødvendige tiltak, som ikke er med i opprinnelig kostnadsberegning. Vi registrerer også at det fra 

rådmannens side, jf. utklipp 14 ovenfor, synes å være et erkjent forhold at prosjektet ikke i stor nok 

grad var detaljprosjektert før endelig vedtak om gjennomføring. (Se for øvrig kapittel 9.) 

 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 68/16:  
 

Utklipp 15: Kommunestyrets vedtak i sak 68/16 

 
Kilde: Vestvågøy kommune  
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Kommunestyremøtet den 12. desember 2016 

To saker vedrørende Meieriet Kultursenter ble behandlet i kommunestyremøtet den 12. desember 

2016: Sak 116/16 Driften av Meieriet Kultursenter og sak 122/16 Meieriet kultursenter – total 

gjennomgang ved Eiendomsforetaket. Sak 116/16 har ikke direkte relevans for våre fremstillinger 

her. 

 

Sak 122/16 Meieriet kultursenter – total gjennomgang ved Eiendomsforetaket ble forelagt 

kommunestyret som en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 68/16; der VEDKF ble bedt om 

å «foreta en grundig gjennomgang av Meieriet kultursenter, for å avdekke eventuelle 

mangler/kostnader som ikke er tatt med.» 

 

I saksutredningen vises det til at denne «gjennomgangen» nå er gjennomført, og anbefalinger 

oppsummeres i følgende tabell:  

 
Utklipp 16. Fra saksutredningen til kommunestyrets sak 122/16 

 

 
Kilde: Vestvågøy kommune  

 

Rådmannens innstilling i saken var at Meieriet kultursenter skulle tilføres ytterligere 

investeringsmidler pålydende kr. 5,14 millioner (ekskl. mva) i budsjettet for 2017, og at beløpet 

skulle dekkes inn med økt låneopptak.  

 

Til saken fulgte følgende vedlegg:  

 

• Styresak 6 2 Oppfølging KS 068 

• Vedlegg A  

• Vedlegg B 

• Infrastruktur – Administrasjonens svar til styrets forespørsel 

 

Vedlegg A og B er illustrasjoner tilknyttet tak- og fasadeutbedring på Meierigården. 
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Vedlegget «Styresak 6 2 Oppfølging KS 068» en skriftliggjøring av den «gjennomgangen» VEDKF 

hadde foretatt i lys av vedtaket i kommunestyrets sak 68/16, og det var dette vedlegget 

kommuneadministrasjonens saksutredning, jf. tabell på forrige side, bygget på.  

 

Det siste vedlegget er en e-postutveksling der det fra kommuneadministrasjonens side, på 

forespørsel, overfor VEDKF fastslås at det må legges til rette for trådløs internettilgang i alle steder 

i bygget der besøkende og ansatte kommer til å oppholde seg. 

 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 122/16:  

 

«Vestvågøy kommunestyre bevilger 1,54 mill. kroner til gjennomføring av tiltakene Wifi/3 G-nett,  

motorisert styring av scene og akustisk forbedring av stor sal. Behandling av øvrige forhold i saken 

utsettes til ny og bedre oversikt over prosjektet foreligger fra Vestvågøy Eiendomsdrift KF sin side.» 

 

Meieriet Kultursenter ble offisielt åpnet lørdag den 6. mai 2017. 

 

 
Foto: Lofotposten 

 

Kommunestyremøtet den 23. mai 2017 

Kommunestyret behandlet i møtet den 23. mai 2017 sak 18/17 Prosjekt Meieriet Kultursenter. 

 

Saksutredningen er skrevet av nåværende daglige leder i VEDKF, Arild Jakobsen, og innledes med 

en overordnet redegjørelse for forholdet mellom bevilget kostnadsramme på den ene siden og 

påløpte/forventede utgifter på den andre.  

 
  



KomRev NORD IKS Meieriet kultursenter 

 

Side: 40 

 

Utklipp 17. Fra utredningen av kommunestyrets sak 18/17 

 
 Kilde: Vestvågøy kommune 
 

I saksutredningen vises det for øvrig til «Mangler/kostnader som ikke er med i prosjektet», 

henholdsvis tilknyttet brannsikring, ventilasjon, deler av fasade og eldre ytre takkonstruksjon.  

 

Videre fremgår følgende av saksutredningen:  

 
Utklipp 18. Fra utredningen av kommunestyrets sak 18/17 

Forslag til vedtak:  
Det bes om sluttfinansiering av Meieriet kultursenter for totalt 21,7 millioner eks mva. Herunder:  
· Kommunestyret bes om bevilgning på kr. 15.610.000 eks mva for ferdigstilling av Meieriet kultursenter.  
· Kommunestyret bes om bevilgning på kr. 640.000 eks mva for oppfylling av brannkonsept Meieriet kultursenter.  
· Kommunestyret bes om bevilgning på kr. 5.450.000 eks mva for ytterligere utbedringer på Meieriet                  

Kilde:Vestvågøy kommune 

 

Kommunestyret vedtok i sak 18/17 å bevilge kr. 21,7 millioner til ferdigstillelsen av Meieriet 

kultursenter.  
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6.2 Gjennomføringsfasen vurdert opp imot revisjonskriterier 

 

 

6.2.1 Prosjektorganisasjon 

Revisors funn og vurderinger 

 
Kopi av figur 1. Prosjektmodell  

 
Kilde: Westhagen m.fl. (2008) 

 

Slik en prosjektorganisasjon eller -gruppe er definert i prosjektstyringsteori, jf. figuren ovenfor, 

består den gjerne av en styringsgruppe som er overordnet en prosjektleder. Prosjektlederen har, på 

sin side, gjerne arbeidsgrupper under seg med ansvar for faglig gjennomføring.  

 

Revisjonskriterier: 

 

• VEDKF bør ha etablert en prosjektorganisasjon/-gruppe med 

o Prosjektleder 

o Komplementær og variert kompetanse 

o Avklarte myndigheter og ansvarsforhold 

 

• Prosjektleder skal ha behandlet endringsmeldinger skriftlig og uten ugrunnet opphold. 

 

• VEDKF skal ha oversendt månedlige rapporter med det innhold som fremgår av bestillingsbrev 

datert 20.9.11 til kommunen,  
o fremdriftsplan 

o økonomi 

o HMS-rapport 

o evt. endringer i byggeplaner (avviksrapportering) 

 

o (Alternativt skal VEDKF ha oversendt byggherremøtereferater med tilsvarende 

hyppighet til kommunen.)  

 

 
Kilder: Westhagen m.fl. (2008), PA-bok, Vestvågøy kommunes bestillingsbrev til VEDKF  
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Vi finner at kommunestyret i Vestvågøy i dette tilfellet har ivaretatt noen av funksjonene som i 

ovenstående modell er tillagt en styringsgruppe; herunder å fastsette rammer for 

investeringsprosjektet og å utøve bevilgningsmyndighet. På denne måten har kommunestyret til dels 

fungert som en styringsgruppe – uten eksplisitt å være tillagt denne rollen. Kommunestyret har 

imidlertid også, i sak 59/13, eksplisitt oppnevnt en styringsgruppe som i en begrenset periode hadde 

et mandat tilknyttet kritiske vurderinger av kostnadsanslag, medvirkning til overholdelse av 

fremdriftsplan (byggestart september 2013) og forslag til oppfølgingsstrategi overfor 

fylkeskommunen med hensyn til å oppnå maksimalt tilskudd til prosjektet. Den politisk oppnevnte 

styringsgruppens virksomhet ble imidlertid avsluttet i desember 2013, i tråd med mandatet.  

 

Videre ser vi at også kommuneadministrasjonen underveis i gjennomføringen av byggeprosjektet 

har ivaretatt én av funksjonene som i prosjektstyringsmodellen på forrige side forbindes med en 

styringsgruppe, herunder «støtte for prosjektleder». Administrasjonen har ovenfor VEDKF bidratt 

med avklaringer av hvilken infrastruktur for telekommunikasjon som er hensiktsmessig. Fra 

kommunens side opplyses det også at lyd og sceneteknikk var et område VEDKF ikke hadde 

kompetanse på. Oppgaven med å anskaffe lyd- og sceneteknisk utstyr ble dermed tillagt 

kommuneadministrasjonen.  

 

For øvrig fremgår det av våre fremstillinger i dette kapittelet og i kapittel 5 at forhenværende daglig 

leder i VEDKF siden kommunestyrets bestilling av september 2011 har hatt rollen som prosjektleder 

i gjennomføringen av investeringsprosjektet Meieriet Kultursenter. Ved årsskiftet 2016/2017 gikk 

imidlertid Vebostad av med pensjon. Som vi har redegjort for innledningsvis, ønsket han ikke å la 

seg intervjue av oss i forbindelse med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet. Vi har dermed ikke 

kommet i dialog med ham om hvilket ansvar og hvilke fullmakter han selv betraktet seg som å ha 

forbundet med gjennomføringen av prosjektet.  

 

Revisor har mottatt et dokument, «PA-bok - Prosjektadministrativ bok», fra nåværende daglig leder 

i Eiendomsdrift. Av innledningen i dokumentet fremgår det at «PA-boka» er prosjektets veikart og 

styringsdokument og skal rettlede om hvor aktørene i prosjektet kan finne utfyllende informasjon. 

Videre fremgår det at «PA-boka» skal distribueres til alle aktører for innspill og ajourføres etter 

behov. Så vidt revisor kan se, har prosjektleder i 2012 startet å innarbeide opplysninger samt 

beskrive en prosjektorganisasjon for Meieriet kultursenter. Det fremgår av boka at VEDKF i 2006 

vedtok en prosjektorganisasjon som skulle legges til grunn for planlagt rehabilitering av kommunale 

bygg. Denne fremkommer på neste side.  

 

Prosjektleder har i epost som er videreformidlet til revisor redegjort for hvorfor boka ikke ble 

ajourført og brukt utover de innledende notatene fra 2012. Han forklarer at han opplevde liten 

interesse fra kommunens administrasjon og han fikk ikke tilbakemelding på boka da han sendte den 

til administrasjonen for tilbakemelding. Kommuneadministrasjonen har i sin høringsuttalelse til 

denne rapporten formidlet at de finner det vanskelig å kjenne seg igjen i denne framstillingen fra 

prosjektleders side. (Se for øvrig kapittel 9). 

 

Prosjektorganisasjonen som fremgår av utklippet på neste side, har mange likhetstrekk med 

prosjektmodellen i figur 1 ovenfor. Kommunens samfunnsplanlegger, Jann-Magne Kasteng-

Jakobsen, som hadde en sentral rolle i tidligfasen av prosjektet, bekrefter imidlertid i intervju med 

revisor at det ikke formelt ble etablert noen prosjektorganisasjon eller -gruppe i forbindelse med 

planlegging og gjennomføring av Meieriet kultursenter.  
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Figur 4. Vedtatt prosjektorganisasjon Vestvågøy Eiendomsdrift KF 

 
Kilde: Vestvågøy Eiendomsdrift KF 

 

Det kan argumenteres for at kommunen i praksis, gjennom å involvere representanter fra flere 

sentrale brukergrupper for kultursenteret i forbindelse med utarbeidelsen av et skisseprosjekt (jf. 

kapittel 5 ovenfor), i tidligfasen praktiserte prinsippet om referanse- eller brukergruppe, som følger 

av prosjektmodellen i figur 1 og prosjektorganisasjonen i figur 4 ovenfor. 

 

VEDKF valgte å følge opp kommunestyrets vedtak i sak 50/11 ved å organisere anbudsutlysning 

for byggentreprisen som konkurranse med forhandling. Begrunnelsen for valget var, som det 



KomRev NORD IKS Meieriet kultursenter 

 

Side: 44 

 

fremgår av kapittel 5, en forhåpning om at denne organiseringen ville gi større konkurranse og lavere 

pris.  

 

Flere av representantene for kommunen og VEDKF som vi har snakket med, gir uttrykk for å 

oppleve at valgt entrepriseform medførte betydelig arbeid for prosjektleder, som skulle koordinere 

arbeid, bruke egne folk fra foretaket og samtidig utføre oppgaver tilknyttet andre bygg i kommunen. 

Kommunens samfunnsplanlegger viser i intervju med revisor til at den lange tiden som gikk før 

byggearbeidet ble igangsatt, viser at VEDKF/prosjektleder ikke hadde tilstrekkelig kapasitet til å 

gjennomføre prosjektet innen planlagt tid (jf. fremdriftsplan).22 Revisor legger til grunn at avviket 

fra fremdriftsplanen som ble fremlagt i forbindelse med kommunestyrets sak 59/13 i seg selv må ha 

vært et kostnadsdrivende forhold, lønns- og prisvekst tatt i betraktning.  

 

VEDKF sitt overordnede ansvar for gjennomføringen av prosjektet Meieriet kultursenter synes å ha 

vært nokså klart definert i kommunens skriftlige bestilling datert 20.9.2011:  
 

Utklipp 19: Fra kommunens bestilling til VEDKF 20.9.2011 

 
Kilde: Vestvågøy kommune. «Meieriet kultursenter – bestilling av byggeprosjekt» 

 

På det nivået som i Westhagen m.fl. (2008) sin prosjektmodell omtales som «faglig utførende» 

(nivået under prosjektleder) ble imidlertid arbeidet, naturlig nok, i stor grad utført av profesjonelle 

aktører. 

 

Av referatene fra byggemøtene som ble gjennomført i perioden april 2016 – januar 2017 fremgår 

det at det var den største entreprenøren, Lofot Entreprenør, som kalte inn til disse. 

Samfunnsplanlegger Kasteng-Jakobsen opplyser at Lofot Entreprenør hadde rollen som 

møteleder/koordinator/referent i alle byggemøtene som han deltok i. Av referatene fremgår det at 

prosjektleder Vebostad deltok i alle byggemøtene som ble avholdt i 2016, mens samfunnsplanlegger 

Kasteng-Jakobsen deltok i flertallet av møtene. I 2017 deltok ny daglig leder i VEDKF, Arild 

Jakobsen, i samtlige byggemøter. Det samme gjelder samfunnsplanlegger Kasteng-Jakobsen. 

 

Revisor finner det uklart hvilke kontraktsmessige forutsetninger som ble lagt til grunn i forbindelse 

med etableringen av Meieriet kultursenter23. På side 4 i konkurransegrunnlaget er det redegjort for 

følgende under byggherrens og entreprenørens ytelser: 

  

Basert på anbudsdokumenter skal entreprenøren besørge og bekoste: 

• Prosjektering alle fag, inklusive ansvarlig søkerfunksjon. Søknad om 

igangsettelsestillatelse, inklusiv kontroll prosjektering og utførelse 

• Byggherrerepresentant og HMS koordinator ihht byggherreforskriften m.m. 

 

                                                 
22 Revisor antar at Kasteng-Jakobsen her sikter til fremdriftsplanen som fremgår av saksutredningen til 

kommunestyrets sak 59/13.  
23 Se for øvrig rapporten «Meieriet kultursenter. Anskaffelser i prosjektgjennomføringen» (KomRev NORD, 2018). 
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På side 5 i konkurransegrunnlaget står det følgende: Entreprenør skal besørge og bekoste all 

nødvendig prosjektering i sitt fag inklusiv søknads- og arbeidstegninger, kostnader til kontroll av 

prosjektering og utførelse, «som bygget» tegninger, samt komplett FDV-dokumentasjon for hele 

anlegget som TE24 er ansvarlig for. 

 

Kontraktsbestemmelser fremgår av konkurransegrunnlagets side 10 pkt. C: 

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 3431 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

totalentreprise» 2. utgave sept 1994 m.m.» 

 

Revisor har bedt daglig leder i VEDKF om kontraktsdokumentet mellom Eiendomsdrift og Lofot 

Entreprenør og har mottatt et dokument datert 24.12.2014 signert av prosjektleder og Lofot 

Entreprenør. Dette dokumentet har overskrift «Forhandlingsavtale». Forhandlingsavtalen viser ikke 

tilbake til selve konkurransegrunnlaget og de ytelser og kontraktsbestemmelser som skulle være 

gjeldende, og heller ikke til at avtaledokumentet for totalentreprise skulle benyttes.  

 

Av protokoll fra styremøte i VEDKF den 4.6.15, fremgår det at daværende daglig leder presenterte 

en sak som gjaldt forholdet mellom Vestvågøy kommune og VEDKF samt gjennomføring av 

prosjekter. Revisor kjenner ikke til hvordan denne saken ble fulgt opp videre eller resultat av 

oppfølgingen. Innstillingen og vedtaket som ble fattet var følgende:  
 

Utklipp 20: Protokoll fra styremøte i Eiendomsdrift 4.6.15 

 
Kilde: Vestvågøy Eiendomsdrift KF 

 

Revisor ser grunn til å bemerke vedtakets punkt 2, som impliserer at «utredning frem mot ferdig 

forprosjekt» på dette tidspunktet var forestående – og ikke et tilbakelagt stadium. Formuleringen er 

egnet til å så tvil rundt hvorvidt det fra prosjektleder sin side ble ansett at forprosjektet som ble 

forelagt kommunestyret i sak 50/11 var fullstendig/tilfredsstillende.  

 

Revisor har fått tilgang til eposter, datert fra oktober og november 2015, mellom arkitekt, 

prosjektleder og kommuneadministrasjon. Av korrespondansen fremgår det at arkitekt arbeider 

videre med prosjektering og tegninger. Arkitekten etterlyser svar på en rekke eposter sendt til 

                                                 
24 «TE» er en forkortelse for «totalentreprenør» 
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prosjektleder og ber om at det settes sammen en kvalifisert prosjektgruppe med tydelige avklarte 

roller og ansvar. 

 

E-postkorrespondanse mellom prosjektleder og kommuneadministrasjonen i november 2015 

illustrerer uenighet tilknyttet hvem som skulle ha innflytelse i byggeprosjektet. Prosjektlederen 

uttrykker i denne korrespondansen at han er uenig i flere innspill fra brukergruppen vedr. den videre 

utformingen av ulike rom og arealer i kultursenteret. Kommuneadministrasjonen beskriver det på 

sin side som positivt at brukerne får kommunisere direkte om behov/ønsker til de som skal gi forslag 

til utforming, noe som sikrer bra kvalitet og direkte medvirkning. Kommuneadministrasjonen viser 

i e-postkorrespondansen også til at forholdet mellom oppdragsgiver, entreprenør og arkitekt er 

komplisert. Når det gjelder tiltakene som konkret er gjenstand for diskusjon i denne e-

postkorrespondansen, viser nåværende daglig leder i VEDKF til at dette er tiltak som etter hans syn 

skulle ha vært avklart gjennom detaljprosjektering på et langt tidligere tidspunkt i prosessen.25   

 

Når det gjelder ansvar og myndighet vedrørende endringer og tillegg, innebærer en endring i denne 

sammenhengen at entreprenøren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det opprinnelige avtalte. 

Endringer er strengt regulert av kontraktsbeskrivelsene for utførelses- og totalentreprise. 

Byggherren usteder endringsordre basert på at det kreves en endring eller at entreprenøren har 

varslet byggherren om at endring er nødvendig som følge av mangler i arbeidsunderlaget, tegninger 

o.l. I kontraktsbeskrivelsene stilles det også strenge krav tilknyttet varsling, varslingsfrist og 

byggherrens svarplikt.  

 

I dette utbyggingsprosjektet foreligger det et avtaledokument som ikke viser til hvilke 

kontraktsformular eller betingelser som gjelder. Avtaledokumentet mellom Lofot Entreprenør og 

VEDKF viser ikke til det standardiserte avtaledokumentet som konkurransegrunnlaget beskriver at 

skulle vært brukt; i dette tilfelle NS 3436 «Formular for kontrakt om totalentreprise.» 

 

I PA-boken til tidligere prosjektleder er det altså redegjort for hva en endring er og hvordan dette 

skal håndteres.  Endringsordren kan bare utstedes av prosjektleder og det vises her til beskrivelser i 

NS 8407/8417. Videre er det beskrevet i PA-boken at varsling og behandling av endringsmeldinger 

skal skje uten ugrunnet opphold og det skal skje skriftlig.  

 

Revisor har overfor nåværende daglig leder i VEDKF etterlyst dokumentasjon vedrørende endringer 

og tilleggsarbeider, men daglig leder opplyser at han ikke har oversikt over dette og at han ikke kan 

finne disse dokumentene noe sted.  Han opplyser videre at han ikke kjenner til hvordan tidligere 

prosjektleder har håndtert dette og må ta forbehold om at det kan finnes dokumentasjon. Han 

forklarer videre at han ikke kjenner detaljene rundt de vurderingene som er gjort av tidligere 

prosjektleder om hvilke endringer som har vært ansett nødvendige. Av byggemøtereferatene 

fremgår ingen beskrevne endringsmeldinger. Slik revisor tolker referatene, er spørsmål og 

utfordringer tatt forløpende og håndtert underveis.  

Organiseringen av prosjektarbeidet vurdert opp imot revisjonskriteriene 

Opplysningene som revisor har fått gjennom intervjuer og gjennomgang av sakens dokumenter viser 

at lederansvaret for gjennomføringsfasen av investeringsprosjektet «Meieriet kultursenter» ble 

tillagt Vestvågøy Eiendomsdrift KF, herunder daglig leder. Våre fremstillinger i kapittel 6.1 viser 

også at flere av funksjonene som etter beste praksis skal være tillagt en styringsgruppe, til dels har 

blitt ivaretatt av kommunestyret, den politisk oppnevnte styringsgruppen og administrasjonen i 

Vestvågøy kommune. VEDKF sin «PA-håndbok» inneholder også en konkret modell for 

                                                 
25 Også dette synspunktet har relevans for vurderingen av forprosjektet, jf. kommunestyrets sak 50/11.  
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prosjektstyring, som bærer visse likhetstrekk med Westhagen m.fl. (2008) sin modell for 

prosjektstyring.  

 

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt VEDKF kan sies å ha etablert en prosjektorganisasjon med 

komplementær og variert kompetanse – og med avklarte ansvars- og myndighetsforhold – er det 

flere av våre funn som har betydning.  

 

Selve byggearbeidet i prosjektet synes i all hovedsak å være forestått av eksterne aktører, der Lofot 

Entreprenør har hatt en overordnet rolle som hovedentreprenør. En slik fremgangsmåte er vanlig og 

i utgangspunktet ikke nødvendigvis forbundet med problemer. Den krever imidlertid god nok intern 

kompetanse og kapasitet til å følge opp prosjektering og utførelse på en god nok måte. Vi registrerer 

at det fra kommuneadministrasjonens side fremholdes at det ikke har vært grunn til å betvile 

tidligere daglig leder i VEDKF sine faglige forutsetninger for å inneha prosjektlederrollen i dette 

tilfellet. Revisor har ikke forutsetninger for å gjøre en selvstendig vurdering av prosjektleders 

faglige kompetanse. Fra kommunens side vises det imidlertid til at prosjektlederarbeidets omfang 

synes å ha vært vanskelig å kombinere med tidligere daglig leders øvrige arbeidsoppgaver i 

eiendomsforetaket.    

 

Når det gjelder myndighets- og ansvarsforhold, viser flere av våre funn at disse ikke synes å ha vært 

tilstrekkelig avklart i gjennomføringsfasen. Særlig illustrerende for dette forholdet er prosjektleders 

henvendelse til styret i VEDKF jf. styremøte 4.6.15 (se utklipp 4 ovenfor). Vi ser også at eksterne 

parter, som arkitekt Stein Hamre, har etterlyst en tydeligere struktur i form av en «kvalifisert 

prosjektgruppe med tydelige avklarte roller og ansvar». Fra kommuneadministrasjonens side blir 

det bekreftet at det ikke formelt ble etablert noen prosjektorganisasjon. Videre registrerer vi altså at 

det er hovedentreprenøren, Lofot Entreprenør, som fra april 2016 til januar 2017 har innkalt til 

byggemøter og hatt rollen som møteleder/koordinator/referent i disse møtene. Dette synes å være i 

tråd med forutsetningen i konkurransegrunnlaget om at entreprenøren skulle fungere som 

«byggherrerepresentant», men det kan likevel stilles spørsmål ved hvorvidt en slik fremgangsmåte 

er forenlig med VEDKF sin rolle som byggherrerepresentant (jf. den skriftlige bestillingen fra 

Vestvågøy kommune). Byggeledelse synes ikke å inngå i kontrakten mellom VEDKF og 

Lofotentreprenør. Når Lofot Entreprenør fra januar 2017 ikke lenger avholdt byggemøter men i 

stedet kun befaringer, ser vi at den jevnlige møtevirksomheten (med sakslister, referater m.m.) 

opphører. Også dette er etter revisors syn en indikasjon på uavklarte ansvarsforhold. Det fremstår 

uklart for revisor hvorfor byggemøter ikke ble prioritert i den avsluttende fasen av prosjektet. Dette 

forholdet synes å ha svekket VEDKF sin mulighet til å utøve rollen som byggherre ytterligere.  

 

Forutsatt at det ikke finnes dokumentasjon som viser hvordan endringer og tilleggsarbeider har vært 

organisert under tidligere daglig leder i VEDKF sin prosjektledelse, fremstår det også uklart hvilke 

ansvars- og rollefordeling som har vært praktisert i forbindelse med endringer og tilleggsarbeid før 

nåværende daglig leder i VEDKF overtok prosjektlederansvaret. Revisor har dermed ikke funnet 

det sannsynliggjort at det ble etablert tilstrekkelige rutiner for godkjenning og behandling av 

tilleggsarbeider i investerings-/byggeprosjektet Meieriet kultursenter. 

 

Som vi viser til ovenfor er det etter vår vurdering flere sentrale forhold som ikke er regulert av 

kontrakten som er inngått mellom VEDKF og Lofot Entreprenør. Kontrakten regulerer verken 

byggeledelse eller endringer og tilleggsarbeid. Utfordringer og endringer synes i stedet å ha blitt 

håndtert fortløpende. 
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6.2.2 Rapportering fra prosjektleder til VEDKF sitt styre 

Revisors funn 

Nåværende daglig leder i VEDKF opplyser at hans inntrykk, basert på protokoller fra styremøter i 

foretaket, er at det i liten grad har vært en jevnlig rapportering fra tidligere daglig leder 

(prosjektleder) til foretakets styre om status i prosjektet Meieriet kultursenter.  

 

Det har i perioden fra desember 2013 til juni 2017 blitt avholdt 23 styremøter i Vestvågøy 

Eiendomsdrift KF. I ti av disse møtene har saker vedrørende Meieriet kultursenter vært behandlet.  

Den 10. oktober 2014, den 28. november 2014, den 12. mai 2015, den 4. juni 2015, den 26. august 

2016, den 28. september 2016, den 27. oktober 2016, den 15. desember 2016, den 20. april 2017 og 

den 2. mai 2017.  

 

I det første av disse fire møtene, den 10.10.2014, fremgår det av protokollen at prosjektleder har 

rapportert skriftlig til styret i foretaket om rammetillatelse, planer for det videre arbeidet ut 2014, 

utfordringer i byggeprosjektet, og økonomiske forhold (lønns- og prisvekst sett i forhold til 

bevilgningen til prosjektet). Prosjektleders rapportering i dette styremøtet ser ut til å ha foranlediget 

sak 84/14 Prisjustering kommunale bygg som ble behandlet i kommunestyret den 9. desember 

samme år.  

 

I styremøtet den 28. november 2014 orienterte prosjektleder muntlig, ifølge protokollen. 

Orienteringen ble tatt til etterretning.  

 

I styremøtet den 12. mai 2015 orienterte prosjektleder, ifølge protokollen, muntlig om følgende 

punkter: Rettstvist Meieriet (kafedrift), søknad «Sans og Samling» (disponering av utearealer), 

rapportering om prosjektet generelt for 2015, arealdisponering, korttids- og langtidsfravær, 

ferieavvikling. Det ble gitt en budsjettorientering vedr. prosjektet i møtet. Av protokollen fremgår 

det altså at dette var muntlige orienteringer. 

 

I styremøtet den 4. juni 2015 skal prosjektleder ha gjennomgått et «skriv» om tematikken «fra ide 

til prosjekt», vedrørende Meieriet kultursenter. Se for øvrig utklipp 19 ovenfor.  

 

Fra styremøtet den 26.8.16 er også referatet håndskrevet og kortfattet. Foruten å inneholde 

informasjon om hvem som var tilstede i møtet, består referatet i sin helhet av følgende 

formuleringer:  

 

«Administrasjonens innstilling:  

 

1. Uforutsette avvik/endringer samt bestilte arbeider som følge av skjerpet regelfortolkning 

anbefales bevilget i 2016 med 3,46 mill. eks. moms. 

2. Øvrige kostnader på tiltak og andre faglige anbefalinger bevilges i 2017 

 

Styrets vedtak:  

 

Administrasjonens innstilling vedtas. Enst.» 

Tatt i betraktning tidspunktet for styremøtet og beløpet som fremgår av «administrasjonens 

innstilling» pkt. 1, jf. referatet ovenfor, antar revisor at daglig leder (prosjektleder) i dette styremøtet 

orienterte muntlig om de kostnadsdrivende forhold som han noen dager senere redegjorde for 

skriftlig i et notat datert 1.9.16 som fulgte som vedlegg til sak 68/16 Orientering om prosjektet 
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Meieriet Kultursenter. Denne saken ble altså behandlet i kommunestyret den 19. september samme 

år. 

 

I styremøtet den 28. september 2016 orienterte prosjektleder, ifølge protokollen, muntlig om 

«fremdriften i Meieriet kultursenter».  

 

I styremøtet i den 27. oktober 2016 gjennomgikk prosjektleder, ifølge protokollen, «(…) vedtakene 

i kommunestyret vedrørende ekstrabestillinger i forbindelse med prosjekt Meieriet kultursenter. LV 

gjennomgikk e-post fra rådmannen vedrørende samme sak. LV presenterte foreløpig dokument som 

skal leveres fra VEDKF, og drøftet ulike forhold med styret. Det ble i gjennomgangen tatt opp 

utfordringer med flere lekkasjer gjennom yttertak og undertak i den delen av bygningsmassen som 

per i dag er utleid til Sans og samling, noe som det er akutt behov for å ta stilling til». Ifølge 

nåværende daglig leder i VEDKF orienterte prosjektleder for øvrig, uten at dette er protokollført, at 

alt ellers gikk som planlagt i prosjektet. 

 

I styremøtet den 15. desember 2016 orienterte, ifølge protokollen nåværende daglig leder om sin 

oversikt over prosjektet «Meieriet kultursenter».  

 

I styremøtet den 20. april redegjorde daglig leder Arild Jakobsen for bevilgninger, forbruk og 

gjenværende arbeider i Meieriet kultursenter. Styret ba på denne bakgrunn om et endelig forslag til 

en sak om fullfinansiering av Meieriet kultursenter.  

 

Av protokollen fra styremøtet i VEDKF den 2. mai 2017 fremgår det at det i sak 8/2017 «Prosjekt 

Meieriet kultursenter» ble orientert med bakgrunn i en saksutredning fra den nye daglige lederen; 

Arild Jakobsen. Daglig leder orienterer i saksutredningen, som vi også viser til ovenfor, om 

forholdet mellom bevilget kostnadsramme på den ene siden og påløpte/forventede utgifter på den 

andre. Styret valgte på bakgrunn av saksutredningen å be kommunestyret om totalt 21,7 millioner 

kr. eks. mva. for sluttfinansiering av Meieriet kultursenter. 

 

Revisor ser grunn til å bemerke at den nokså utstrakte bruken av muntlige rapporteringer som synes 

å ha vært praktisert fra prosjektleders side vedrørende Meieriet kultursenter, innebærer at tilgangen 

til informasjon gitt i styremøtene begrenses til de tilstedeværende. Skriftlige orienteringer ville 

kunne ha styrket tilgjengeligheten og etterretteligheten i informasjonen vedr. gjennomføringen av 

prosjektet. 

 

6.2.3 Rapportering til kommunen 

Revisors funn og vurderinger 

Vår gjennomgang av kommunestyreprotokoller i perioden f.o.m. oktober 2011 t.o.m. juni 2017 viser 

at VEDKF ikke har rapportert månedlig til kommunestyret slik som forutsatt i kommunens skriftlige 

bestilling datert 20.9.2011. Vi kan heller ikke se at byggherremøtereferater månedlig har blitt 

forelagt kommunestyret. Rådmannen bekrefter i intervju med revisor at det ikke har vært levert noen 

andre rapporter fra VEDKF til kommunestyret enn i forbindelse med behov for justering av 

kostnadskalkyler og anmodninger om tilleggsbevilgninger. Rådmannen opplyser videre at han har 

mottatt innkalling til styremøter i VEDKF og at han har deltatt i noen av disse møtene.  

VEDKF rapporterte til kommunen i forbindelse med kommunestyrets sak 112/12 Meieriet 

kultursenter: resultat av konkurranse med forhandlinger, som ble behandlet den 18. desember 2012.   
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Våre undersøkelser viser videre at det i tidsrommet for gjennomføringen av bygge-

/investeringsprosjektet Meieriet kultursenter har vært noe rapportering fra VEDKF til 

kommunestyret. Av revisors funn i kapittel 5 og 6.1 ovenfor fremgår det at VEDKF har orientert 

kommunestyret om ulike forhold vedrørende Meieriet kultursenter på følgende tidspunkter:  

 

• Den 10. november 2014 desember 2014: Til sak 84/14 Prisjustering kommunale bygg, som 

ble behandlet den 9. desember 2014, var et brev fra prosjektleder der kommunestyret ble 

anmodet om å justere budsjettet for prosjektet i tråd med anslått prisstigning fra oktober 

2013 til oktober 2014. 

• Den 22. juni 2015: Til kommunestyrets sak 52/15 Resultatdokument Vestvågøy 

Eiendomsdrift KF fulgte dokumentet «Regnskap 2014 Vestvågøy Eiendomsdrift KF» 

vedlagt. Under overskriften «Note 19 – Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner» 

vises det til en oppstått rettstvist mellom Vestvågøy kommune og daværende driver av 

kafeen i Meierigården. Rettstvisten endte i et forlik på kr. 350 000. 

• Den 1. september 2016: Vedlagt sak 68/16, som ble behandlet i kommunestyret den 19. 

september 2016, var et notat der prosjektleder redegjorde for kostnadsdrivende forhold og 

viste til foretakets styre sin anmodning om en ekstrabevilgning til prosjektet fra 

kommunestyret. 

• Den 17. november 2016: I notatet «Vestvågøy Eiendomsdrift KF – Oppfølging KS 068/16 

rapporterte prosjektleder på oppfordring fra kommunestyret, jf. vedtak i sak 68/16, etter en 

«grundig gjennomgang av Meieriet kultursenter» om ytterligere kostnader tilknyttet 

anbefalte «delprosjekter» (se for øvrig tabell x, side 34).  

• 1. mai 2017: Ny daglig leder i VEKDF sin saksutredning til styresak 8/2017, datert 1.5.17, 

var vedlagt saksutredningen til kommunestyresak 18/17. I daglig leders saksutredning av 

1.5.17 redegjøres det for forholdet mellom bevilget kostnadsramme på den ene siden og 

påløpte/forventede utgifter på den andre. I saksutredningen anmodes kommunestyret om å 

bevilge sluttfinansiering på kr. 21,7 millioner eks. mva. til Meieriet Kultursenter.  

 

Av ovenstående ser vi at VEDKFs rapportering til kommunestyret vedrørende etableringen av 

Meieriet Kultursenter må kunne karakteriseres som «sporadisk» og med noe økende hyppighet mot 

slutten av gjennomføringsfasen. 

 

Samfunnsplanlegger Jann-Magne Kasteng-Jakobsen opplyser til revisor at han selv, hans nærmeste 

leder og rådmannen gjentatte ganger oppfordret prosjektleder til å avgi statusrapport med hensyn til 

økonomi og framdrift i etableringen av Meieriet kultursenter. I desember 2014 innkalte rådmannen 

prosjektleder til et møte, med følgende agenda:  

 

«Rolleavklaring: hvilke rettigheter/plikter har byggherren og byggherrens representant i prosjektet. 

Fra vår side ønsker vi konkrete avklaringer på følgende: 

- Framdriftsplan 

- Brukermedvirkning 

- Informasjons- og rapporteringsrutiner 

- Vi gir en kort innledning til problemstillingene ved starten av møtet. 

- Eiendomsdrift gir en kort innledning sett fra deres ståsted.» 

 

Bakgrunnen for innkallingen var, ifølge samfunnsplanleggeren, den manglende informasjonen vedr. 

økonomi og framdrift. Fra VEDKF deltok styreleder og daglig leder (prosjektleder) i møtet. 

Samfunnsplanlegger forteller at han innledet møtet med en redegjøre for administrasjonens 

situasjonsopplevelse og ønske om å få månedlig informasjon om økonomisk status i prosjektet og 

halvmånedlig informasjon om framdriften i byggearbeidet.    
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Om resultatet av møtet, opplyser samfunnsplanleggeren følgende:  

 
«VEDKF signaliserte at de ønsket å bedre rapporteringen til Vestvågøy kommune, selv om prosjektlederen 

hele tiden har sagt at han rapporterte til sitt styre, som er veien det skal gå. Var det avvik så skulle det 

rapportertes. Vi prøvde i etterkant å få til jevnlige møter, men prosjektlederen hadde det travelt og kunne ikke 

møte. Så det endte med at jeg sendte epost om jeg kunne få svar på om det er avvik på framdrift og økonomi 

der han kunne svare ja/nei, så jeg kunne rapportere videre til mine ledere. Jeg fikk svar på den første og 

deretter svar at det ikke var avvik. Dette var januar 2015. Så det har ikke fungert godt nok i dialogen mellom 

Eiendomsdrift og oss.» 

 

VEKDF har ikke oppfylt revisjonskriteriet utledet fra kommunens skriftlige bestilling; om 

månedlige rapporter (eller byggherremøtereferater) vedr. fremdrift, økonomi, HMS-relaterte 

forhold og eventuelle endringer i byggeplanene (avvik). Kommuneadministrasjonens henvendelse 

til VEDKF i desember 2014 viser at dette fra kommunens side har blitt betraktet som ikke 

tilfredsstillende. Revisor registrerer for øvrig at kommuneadministrasjonen og kommunestyret 

sporadisk har blitt orientert om forhold vedrørende bygge-/investeringsprosjektet Meieriet 

kultursenter, og at rapporteringen fra VEDKF sin side har vært noe hyppigere mot slutten av 

gjennomføringsfasen.   
 

6.3 «Gjennomføringsfase»: Revisors oppsummering og konklusjon 

Revisors funn og vurderinger i kapittel 6.1 ovenfor gir grunnlag for å konkludere med at 

kommunens retningslinjer for økonomioppfølging og -rapportering i liten grad har vært 

etterlevd i forbindelse med gjennomføringsfasen av byggeprosjektet «Meieriet kultursenter». 

VEKDF har ikke oppfylt revisjonskriteriet utledet fra kommunens skriftlige bestilling; om 

månedlige rapporter vedr. fremdrift, økonomi, HMS-relaterte forhold og eventuelle endringer i 

byggeplanene (avvik). 

 

Når det gjelder revisjonskriteriene tilknyttet prosjektorganisasjonen, ble det etter revisors syn ikke 

opprettet en prosjektorganisasjon med tilstrekkelig avklarte myndighets- og ansvarsforhold. 

Dette gjelder særlig for leddet «prosjektgruppe» med underordnede ledd, jf. Westhagen m.fl. (2008) 

sin modell for prosjektstyring. I den grad en prosjektgruppe i realiteten kan sies å ha blitt etablert 

av VEDKF, synes denne i tillegg å ha vært kjennetegnet av for lav kapasitet/for mange andre og 

samtidige arbeidsoppgaver. VEDKF har oppfylt revisjonskriteriet om å utnevne en prosjektleder for 

gjennomføring av bygge-/investeringsprosjektet Meieriet kultursenter, men dette har liten 

selvstendig betydning/verdi i lys av de øvrige manglene ved prosjektorganisasjonen som ble 

opprettet.  

 

Med hensyn til spørsmålet i underproblemstilling c – om hvorvidt kommunen, eller rettere sagt 

VEDKF, har hatt tilstrekkelige rutiner for å godkjenne og behandle tilleggsarbeider i 

byggeprosjektet – finner revisor det ikke sannsynliggjort at slike rutiner ble etablert.  
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7 EVALUERING OG ERFARINGSOVERFØRING 

Opplysninger vi har fått fra Vestvågøy kommune tilsier at kommunen ikke har rutiner for evaluering 

og erfaringsoverføring fra tidligere gjennomførte investeringsprosjekter. Revisor har ikke mottatt 

eller funnet dokumentasjon for slike evalueringer. Rådmannen bekrefter overfor revisor at det ikke 

har vært gjennomført noen systematisk evaluering og erfaringsoverføring i forbindelse med tidligere 

gjennomførte prosjekter. I forbindelse med omstillingsprosjektet som ble gjennomført fra 2014 til 

2016 har kommunen også arbeidet med organiseringen av investeringsprosjekter. Dette resulterte i 

forslag om en alternativ organisering av investeringsprosjekter, der totalansvaret tillegges enheten 

Prosjekt og infrastruktur. Revisor har mottatt dokumentasjon på arbeidet.  
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8 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

 

KomRev NORD IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Vestvågøy kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon rettet mot planleggingen og gjennomføringen av bygge-/investeringsprosjektet 

Meieriet kultursenter.  

 

På grunnlag av kontrollutvalgets bestilling av og formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi 

utarbeidet følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonen: 

 

1. Har Vestvågøy kommune hatt tilfredsstillende rutiner for planlegging og gjennomføring av 

byggeprosjektet «Meieriet kultursenter»?  

a. Har det vært opprettet en prosjektorganisasjon med tilstrekkelig kompetanse, klare 

ansvarsforhold og tilstrekkelige rapporteringslinjer? 

b. Har kommunen hatt tilstrekkelige rutiner for å godkjenne og behandle tilleggsarbeider i 

byggeprosjektet?   

c. Har kommunens retningslinjer for økonomioppfølging og -rapportering vært etterlevd i 

dette byggeprosjektet? 

2. Har kommunen rutiner for evaluering og erfaringsoverføring/-deling fra tidligere gjennomførte 

investerings- og byggeprosjekter?  

 

Vestvågøy kommune har fram til høsten 2016 gjennomført investerings- og byggeprosjekter etter 

en bestiller-utfører modell der kommuneadministrasjonen har vært bestiller og ivaretatt prosjektet 

til og med skisseprosjekt/forprosjekt. Deretter har bestillingen blitt oversendt VEDKF som har fulgt 

prosjektet videre som utfører og byggherre. Dette innebærer at både kommunen og VEDKF i denne 

anledningen er å betrakte som revisjonsobjekter. 

 

I prosjektstyringsteorien opereres det med to sentrale begrep som danner et overordnet utgangspunkt 

for våre fremstillinger i denne rapporten; «tidligfase» og «gjennomføringsfase». I tidligfasen legges 

premissene for prosjektet. Mulighetene for påvirkning er store, men samtidig er usikkerheten 

betydelig og kunnskap om sluttproduktet minst. I denne fasen gjøres beslutning om finansiering og 

gjennomføring. Gjennomføringsfasen innebærer detaljert planlegging, utføring og levering av 

prosjektet. Vi har funnet det hensiktsmessig å organisere vår rapport i tråd med en inndeling i 

tidligfase og gjennomføringsfase.  

 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger i kapittel 5, konkluderer vi med at kommunens 

retningslinjer for økonomioppfølging og -rapportering til dels har vært etterlevd i forbindelse med 

prosjektets tidligfase. Konklusjonen bygger på følgende vurderinger:  

- Behovsutredningen som kommuneadministrasjonen forela kommunestyret var i all 

hovedsak i tråd med kommunens økonomireglement  

- Kommuneadministrasjonens bevilgningsforslag tilfredsstilte til dels kravene i kommunens 

økonomireglement 

- Forprosjektet som kommuneadministrasjonen forela kommunestyret var til dels i henhold til 

kommunens økonomireglement 

 

Når det gjelder gjennomføringsfasen av investering-/byggeprosjektet Meieriet kultursenter, 

konkluderer vi med at kommunens retningslinjer for økonomioppfølging og -rapportering i liten 

grad har vært etterlevd. Konklusjonen bygger på følgende vurderinger (i kapittel 6):  

- Vestvågøy Eiendomsdrift KF har ikke oppfylt Vestvågøy kommunes krav om månedlig 

rapportering vedrørende fremdrift, økonomi, HMS-relaterte forhold og eventuelle endringer 



KomRev NORD IKS Meieriet kultursenter 

 

Side: 54 

 

i byggeplanene. VEDKFs rapportering til kommunestyret vedrørende etableringen av 

Meieriet Kultursenter må kunne karakteriseres som «sporadisk» og med noe økende 

hyppighet mot slutten av gjennomføringsfasen. 

- Vestvågøy Eiendomsdrift KF opprettet, etter revisors syn, ikke en prosjektorganisasjon med 

tilstrekkelig avklarte myndighets- og ansvarsforhold 

- Revisor har ikke funnet det sannsynliggjort at Vestvågøy Eiendomsdrift KF har hatt 

tilstrekkelige rutiner for godkjenning og behandling av tilleggsarbeider i byggeprosjektet 

 

Når det gjelder evaluering og erfaringsoverføring/-deling fra tidligere gjennomførte investerings- 

og byggeprosjekter, opplyses det fra kommuneadministrasjonen at det ikke har vært etablert rutiner 

for evaluering og erfaringsoverføring fra tidligere gjennomførte investeringsprosjekter.  

 

I Vestvågøy kommune er investeringsprosjekter pr. i dag underlagt enhet for prosjekt- og 

infrastruktur. Enheten ble opprettet med virkning fra 1.9.2016 og har ansvaret for 

utbyggingsprosjekter innenfor alle områder fra idéfase til ferdigstillelse. 
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9 HØRING 

Revisor mottok høringsuttalelser fra Vestvågøy kommune og Vestvågøy Eiendomsdrift KF 

henholdsvis 16. og 17. august (og dermed innenfor fristen).  

 

Vestvågøy kommunes høringsuttalelse er i sin helhet limt inn nedenfor:   

 

Høringsuttalelser til forvaltningsrevisjonsrapport Meieriet 
 

 

 

Skille mellom Vestvågøy kommunes administrasjon og Vestvågøy eiendomsdrift 

 

Som opplyst i telefonmøte 14.7.2017 er det flere steder i rapporten (blant annet på side 6, 8, 40, 46 og 50) det ikke 

skilles korrekt mellom hva som er Vestvågøy kommuneadministrasjons ansvar og hva som er Vestvågøy 

eiendomsdrifts ansvar. Det påpekes særlig at i revisjonskriteriet knyttet til gjennomføringsfasen er det Vestvågøy 

eiendomsdrift som er den ansvarlige organisasjonen. Truls Siri både bekrefter og beklager at dette er tilfelle, og gir 

tilbakemelding om at forholdet skal rettes opp. 

Konkret har vi funnet følgende forhold knyttet til dette: 

 

• Side 6, andre avsnitt: Vestvågøy kommune skal erstattes med Vestvågøy eiendomsdrift 

• Side 8, første avsnitt: Kommuneadministrasjonen skal erstattes med Vestvågøy eiendomsdrift 

• Side 40, tekstboks: Kommuneadministrasjonen skal erstattes med Vestvågøy eiendomsdrift 

• Side 46, andre avsnitt: Vestvågøy kommune skal erstattes med Vestvågøy eiendomsdrift 

• Side 50, nest siste avsnitt, finner man følgende setninger: «I den grad en prosjektgruppe i realiteten kan sies 

å ha blitt etablert av Vestvågøy kommune og VEDKF, syns…». I gjennomføringsfasen mener vi det er 

Vestvågøy eiendomsdrift som har dette ansvaret alene. Videre samme sted: «Vestvågøy kommune har 

oppfylt revisjonskriteriet om å utnevne en prosjektleder for gjennomføringen av bygge-

/investeringsprosjektet…». Det er ikke Vestvågøy kommune som har oppnevnt prosjektleder og det burde 

være styrets ansvar å sørge for organisering noe Vestvågøy kommune også tok opp med styreleder og 

daglig leder i møte 2. desember 2014. 

 

 

 

Tidligfase – kommentarer til revisjonskriterier og konklusjoner 
(Hoved-)revisjonsobjekt: Vestvågøy kommuneadministrasjon (VVK) 

 

Revisjonskriterie 1: Forelegge kommunestyret en behovsutredning 

Revisor viser til K-sak 14/10 og konkluderer med at VVK i all hovedsak har framlagt en behovsutredning i tråd med 

kommunens økonomireglement. Ett av sju kulepunkter under punkt 5.5 i økonomireglementet – 

funksjonsbeskrivelse og romprogram med antatt netto arealbehov – anses imidlertid ikke å være oppfylt. 

 

• VVKs kommentar: 
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Meieriet kultursenter har i større eller mindre grad vært på den politiske agendaen siden 2006. Fra 

administrasjonens side har det hele tiden vært viktig å holde en tett dialog med politisk nivå om saken og 

antall saksframlegg i perioden er derfor forholdsvis høyt. Fra VVKs side anses K-sak 50/11 å være det siste 

saksframlegget/vedtaket i den planlagte tidligfasen. Denne saken inneholdt blant annet en 

funksjonsbeskrivelse («et forslag til hvordan de ulike funksjonene kan innpasses i bygget»). Funksjonene er 

ikke tegnet ut i et detaljert romprogram, men det ble vedlagt plantegninger som viste funksjonenes 

plassering i bygget i forhold til hverandre. 

 

 

Revisjonskriterie 2: Forelegge kommunestyret et bevilgningsforslag 

Revisor oppfatter at bevilgningsforslaget legges fram i K-sak 75/10 og konkluderer med at bevilgningsforslaget til 

dels tilfredsstilte kravene utledet fra økonomireglementet. Kravet om å legge fram en fullstendig finansiering (basert 

på kjente kostnader på daværende tidspunkt) anses oppfylt, men revisor mener kravet om at kostnadsanslaget skal 

være realistisk, ikke er oppfylt – noe som etter revisors mening: fratok de folkevalgte muligheten til å vurdere 

hvorvidt kostnadsanslaget var realistisk. Det påpekes videre at utgifter knyttet til kjøp av bygg/tomt ikke er tatt med 

og at framdriftsplan heller ikke er vedlagt. 

 

• VVKs kommentar: 

Fra VVKs side anses K-sak 50/11 å være det siste saksframlegget/vedtaket i tidligfasen, og også det 

saksframlegget som inneholder bevilgningsvedtaket. 

 

Punkt 2 i kommunestyrets vedtak i sak 75/10 lyder som følger: Det videre planleggingsarbeidet fortsetter 

etter de linjer som er trukket opp i denne saken. Administrasjonen fremlegger en definert investerings-, 

drifts- og finansieringsplan i kommunestyret, innen juni 2011. 

 

Kommuneadministrasjonen opplyser innledningsvis i saksframlegg 75/10 at hensikten med saken er: 

o Rapportere til kommunestyret om arbeidet som er gjort siden sist 

o Gi kommunestyret bakgrunnsinformasjon for de tallmessige forslag som er lagt inn for 

kultursenteret i styringsdokumentet 2011 – 2014 

o Gi kommunestyret anledning til å gi signaler på ambisjonsnivå når det gjelder det fremtidige 

kultursenteret 

 

I K-sak 75/10 er VVK tydelig på at politisk nivå ikke vil bli forelagt en komplett kostnadsanalyse/-anslag før 

juni 2011. Saken er i stor grad å betrakte som en statusrapport fra arbeidet med Meieriet per desember 

2010. Saksframlegget redegjør for hva som er gjort siden forrige politiske behandling, og viser hva som er 

kostnadsberegningene på dette tidspunktet – samt hvilket kvalitets-/ambisjonsnivå som legges til grunn for 

kostnadsberegningene (konkret omtalt som lavkost-/lavterskelperspektivet). Politisk nivå opplyses flere 

ganger om at det er usikkerhet knyttet til tallene som presenteres (fordi arbeidet ikke var kommet lengre 

enn det faktisk var på dette tidspunktet) og det skrives eksplisitt i saken at investeringstallene som 

presenteres i saken er basert på kostnadsestimater. Politisk nivå gjøres også oppmerksom på at valg av 

ambisjonsnivå (knyttet til kvaliteter i bygget) vil kunne påvirke investeringskostnadene. 

 

 

Revisor mener imidlertid at VVK har gitt manglende opplysninger til politisk nivå om grunnlaget for 

kostnadsestimatet som framlegges i saken, og påpeker at det i saksframlegget ..simpelthen vises til 

«kostnadsestimater» for de ulike tiltakene. Det framgår ingen opplysninger om eventuelle undersøkelser av 



KomRev NORD IKS Meieriet kultursenter 

 

Side: 57 

 

markedspriser som ligger til grunn for det enkelte kostnadsestimat. Denne mangelen fratok de folkevalgte 

muligheten til å vurdere hvorvidt kostnadsanslaget på 19,5 millioner var realistisk. Mot dette vil VVK 

argumentere med følgende: 

 

1. Saksframlegget både tydeliggjør og understreker at det er knyttet usikkerhet til tallet 19,5 

millioner. 

2. Saksframlegget er tydelig på hva som er grunnlaget for tallet 19,5 millioner; nemlig 

kostnadsestimater (gjort av VVK, Vestvågøy eiendomsdrift KF (VEKF) og ekstern brannrådgiver) 

basert på lavkost-/lavterskelperspektivet for utføringen av Meieriet kultursenter. 

3. VVK er derfor uenig i revisors konklusjon om at saksutredningen ga manglende informasjon om 

grunnlaget for kostnadsanslaget på 19,5 millioner, og vil tvert i mot argumenter for at premissene 

for anslaget er tydelig gjennom hele saksframlegget. Politisk nivå var derfor kjent med 

usikkerheten knyttet til kostnadsanslaget på 19,5 når de fattet vedtak i saken – et vedtak som også 

eksplisitt slår fast at det må arbeides ytterligere 6 måneder før politisk nivå kan bli framlagt sikrere 

tall knyttet til både investering, drift og finansiering. 

 

Hvorvidt det var riktig, allerede på dette tidspunktet, å legge det som på da var kommunes forventede 

egenandel (8,6 millioner fordelt over to år) inn i kommunens styringsdokument/ investeringsbudsjett, kan 

diskuteres. Hva som var daværende rådmanns beveggrunn for dette har vi ikke informasjon om, men det er 

nærliggende å tro at man så tidlig som mulig ønsket å synliggjøre – også i kommunen langsiktige 

styringsdokumenter – at gjennomføringen av Meieriet kultursenter ville innebære kostnader for 

kommunen. 

 

Om revisor skulle konkludere med at det var feil å legge inn disse tallene i kommunens langsiktige 

styringsdokumenter i desember 2010, kan man ikke automatisk slutte at VVK/rådmannen ikke hadde 

overholdt sin plikt jamfør kommunelovens § 23, punkt 2, første ledd – noe som kan synes å være tilfellet i 

forvaltningsrapportens høringsversjon. 

 

 

Revisjonskriteriene 3 og 4: Utarbeide og framlegge forprosjekt for kommunestyret 

Revisor konkluderer med at VVK gjennom K-sak 50/11 forela et forprosjekt for kommunestyret som til dels var i 

henhold til kommunens økonomireglement. Revisor mener det er grunn til å tro at forprosjektet ikke var fullstendig. 

Det påpekes videre at det ikke var innarbeidet justeringer for prisstigning i kostnadsanslaget og framdriftsplan 

manglet. 

 

• VVKs kommentar: 

Som begrunnelse for konklusjonen om at det er tvilsomt at forprosjektet var fullstendig, argumenterer 

revisor som følger: 

 

Det vedlagte skisseprosjektet inneholdt byggtekniske tegninger. Bygningsmessig 

standard og tekniske installasjoner ble beskrevet i saksutredningen og vedleggene 

samlet sett. Det må imidlertid forutsettes at et forprosjekt, jf. kommunens 

økonomireglement, bør omfatte så mange som mulig av bygningsdelene og de 

tekniske installasjonene som kreves for å realisere det aktuelle bygget. Revisor 

registrerer – og synliggjør i denne rapporten – at det fra både prosjektleders, 

rådmannen og nåværende daglig leder i VEDKF sin side i etterkant av 
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kommunestyrets behandling av sak 50/11 har kommet ytringer og opplysninger 

som er egnet til å så tvil rundt forprosjektets fullstendighet. 

 

Skisseprosjektet, utarbeidet av Stein Hamre arkitektkontor AS og vedlagt K-sak 50/11, inneholdt 

byggtekniske tegninger og saksframlegget beskrev bygningsmessig standard og tekniske installasjoner. Slik 

sett formalinnfris de to hovedkriteriene i økonomireglementets punkt 5.10.1 som omhandler de konkrete 

byggtekniske forholdene. Når revisor likevel finner grunn til å så tvil rundt forprosjektets fullstendighet, 

henger dette selvfølgelig sammen med de ovenfor nevnte etterkantkommentarene fra sentrale aktører i 

prosjektet. Det som blir viktig å avklare før man konkluderer med at forprosjektet i denne saken ikke var 

fullstendig, er følgende spørsmål: 

 

1. Var det spesielle avvik hva angår kvalitet og omfang i saksframlegg/skisseprosjekt i K-sak 50/11 

sammenlignet med andre tilsvarende/tidligere kommunale investerings-/byggeprosjekt? 

2. Hvor/hvordan har detaljprosjekteringen i tidligere investerings-/byggeprosjekter blitt 

gjennomført? 

 

Ad 1: 

I K-sak 50/11 påpekes det at Meieriet kultursenter er nå utredet til det detalj- og presisjonsnivå som 

tilsvarende prosjekter utredes til, før de oversendes politisk nivå. I K-sak 68/16 hvor rådmannen 

kommenterer forholdet (utklipp 14 i rapporten, side 36) bør det påpekes at han gjør dette i generelle 

termer – altså som et innspill til hvilket detaljeringsnivå prosjekteringen i alle typer kommunale 

investeringsprosjekter skal gjøres på, før det fattes politiske vedtak om gjennomføring – ikke som en 

enkeltstående kommentar kun til prosjektet Meieriet kultursenter. Det er derfor grunn til å tro at det ikke 

har vært særlige avvik hva angår kvalitet/omfang i dette prosjektets politiske beslutningsgrunnlag 

(forprosjektet/skisseprosjektet), sammenlignet med hva som har vært til felle i tidligere kommunale 

investerings-/byggeprosjekter og hva som sies i økonomireglementet. 

 

Ad 2: 

Vanlig praksis har vært at VVK arbeider fram et beslutningsgrunnlag på såkalt skisseprosjektnivå (begrepene 

forprosjekt og skisseprosjekt brukes noe om hverandre). Når kommunestyret har fattet beslutning om 

gjennomføring, utarbeides en bestilling til VEKF basert på dette. Deretter står VEKF fritt til å velge den 

entrepriseformen/ prosjektorganiseringen de mener er best egnet for gjennomføring av prosjektet. 

Ansvaret for detaljprosjektering ligger dermed hos VEKF.  

 

På side 45 i rapporten vises det til at Arild Jakobsen mener at flere tiltak (som ble diskutert i november 2015 

mellom arkitekt, Lennart Vebostad og brukerne [VVK]) ..skulle vært avklart gjennom detaljprosjekteringen 

på et langt tidligere tidspunkt i prosessen. Revisor sier i fotnote 25 tilknyttet denne setningen at: Også dette 

synspunktet har relevans for vurderingen av forprosjektet, jf. kommunestyrets sak 50/11. Revisors 

konklusjon plasserer dermed ansvaret for detaljprosjekteringen hos VVK. Dette samsvarer ikke med den 

praksisen kommunale byggeprosjekter har blitt gjennomført etter. Kommunens økonomireglement angir 

ikke eksplisitt hvor VVKs ansvar slutter og VEKFs ansvar begynner, men VVKs bestillinger til VEKF skrives i 

etterkant av den politiske beslutningen som fattes jfr. økonomireglementets punkt 5.10.2. VEKFs ansvar for 

prosjektgjennomføringen starter dermed ved økonomireglementets punkt 5.10.3 – detaljprosjektering. 

 

 Prisjustering og framdriftsplan 

Det erkjennes at VVK ikke har hatt gode nok rutiner til å innarbeide prisjustering i sine prosjekter.  
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Når det gjelder spørsmål om framdriftsplan, utarbeidet av VVK i forkant av VEKFs gjennomføring, er dette 

riktignok et krav i økonomireglementet. Siden det ikke tilligger VVK å gjennomføre prosjektene er det noe 

vanskelig å utarbeide detaljerte framdriftsplaner for dette. Gjennom investeringsbudsjettet framgår det 

imidlertid at forventet gjennomføringstid for prosjektet er to år. 

 

 

Revisjonskriterie 5: Ekstern kvalitetssikring 

Revisor konkluderer med at det ikke var gjennomført ekstern kvalitetssikring av forprosjektet slik det anbefales av 

Welde m.fl. (2015). 

 

• VVKs kommentar: 

Kriteriet/kravet om ekstern kvalitetssikring er ikke hentet fra VVKs gjeldende økonomireglement. Dette er 

et krav som er kommet til de senere år. Staten startet med ekstern kvalitetssikring i 2000, og videreutviklet 

ordningen i 2005. I Norsk kemner- og kommunekassererforbund (NKK) sitt forslag til standard 

økonomireglement, som lå til grunn for kommunens økonomireglement fra 2009, var ikke dette tatt med. 

Et enkelt nettsøk viser også at ekstern kvalitetssikring ikke er vanlig i norske kommuner. VVK slutter seg til 

revisors resonnement om at nyere studier (blant annet nevnte Welde [2015]) viser at manglende ekstern 

kvalitetssikring er et kjennetegn ved investeringsprosjekter som ikke lykkes, og at det dermed kan utledes at 

ekstern kvalitetssikring er viktig. Vi mener derimot det vil være prinsipielt vanskelig å bruke dette som et 

krav/evalueringskriterie for tidligere gjennomførte enkeltprosjekter i kommunen. Kommunestyret bør 

imidlertid – på et overordnet nivå – vurdere om dette skal være et krav for framtiden. 

 

Revisor har imidlertid i foreliggende rapportutkast valgt å bruke kriteriet, og vi kommenterer derfor også på 

noen av de konkrete forholdene som omtales i denne forbindelse: 

 

På side 22 sies det under revisors vurderinger: «Det fulgte ingen fremdriftsplan for det videre prosjekterings- 

og byggearbeidet med saksutredningen til sak 50/11. Forprosjektet synes ikke å ha vært gjenstand for noen 

form for ekstern kvalitetssikring. På disse områdene tilfredsstilte dermed ikke forprosjektet innholdskravene 

som følger av kommunens økonomireglement pkt. 5.10.» Økonomireglementet setter ikke krav om ekstern 

kvalitetssikring, bare om framdriftsplan. Dermed blir revisors vurdering delvis misvisende. 

 

Revisors konstatering av at de beregnede totalkostnadene ikke er eksplisitt kvalitetssikret er korrekt. 

Mellom K-sak 75/10 og 50/11 ble det imidlertid gjennomført en prosess i regi av ekstern arkitekt. 

Bestillingen til arkitekt var (i kortform): I Meieriet kultursenter skal følgende funksjoner inngå: Bibliotek, 

kulturskole, kino (2 saler [ca. 300 seter + 50 seter] som også kan brukes til konserter og teaterforestillinger), 

treffsted for ungdom, kafé, klubbscene, restaurant, kiosk, galleri og lokaler for relevante kulturbaserte 

næringer. Med dette som utgangspunkt skal det utarbeides et skisseprosjekt som blant annet viser 

planløsning, arkitektonisk løsning og overordnet materialbruk. I K-sak 75/10 var antatt investeringskostnad 

19,5, mens K-sak 50/11 informerte politisk nivå om at investeringskostnaden måtte økes med drøyt 42 % til 

27,8 millioner. Årsaken til økningen var nok at arkitektens arbeid med å tegne ut det overordnede 

funksjonsprogrammet ga VVK et bedre og noe mer detaljert grunnlag for økonomiberegningene i saken. 

Investeringskostnaden som ble framlagt i K-sak 50/11 er dermed ikke utelukkende basert på VVKs interne 

vurderinger. 

 

 

September 2011 til juni 2013 

I denne perioden sendes først bestilling om prosjektgjennomføring til VEKF (september 2011). VEKF gjennomfører 

en anbudskonkurranse og rapporterer så tilbake til VVK at de økonomiske rammene ikke er tilstrekkelig til å 

gjennomføre prosjektet (november 2012). K-sak 112/12 og 59/13 omhandler dette forholdet og kommunestyret 
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beslutter å oppnevne en politisk styringsgruppe for prosjektet for å kvalitetssikre arbeidet. Revisor merknader til 

denne fasen påpeker at VVK i K-sak 59/13 for første gang legger fram en framdriftsplan. Av framdriftsplanen framgår 

det at et «detaljert romprogram» for eksisterende bygningsmasse var planlagt ferdigstilt i løpet av mai 2013. I følge 

revisor skulle framdriftsplan vært framlagt som del av K-sak 50/11 og det detaljerte romprogrammet for 

eksisterende bygningsmasse som del av K-sak 14/10. Revisor avslutter sine kommentarer med å påpeke at 

rådmannens tilleggsnotat til kommunestyret (datert 4. juni 2013) som inneholder et forslag om nytt punkt 7 i 

vedtaket (basert på innspill fra VEFK) ikke synes å være eksplisitt tatt stilling til i vedtaket i K-sak 59/13. 

 

• VVKs kommentar: 

Angående framdriftsplan, som også er tidligere kommentert i denne høringsuttalelsen, tillater vi oss å si at 

for å kunne legge fram detaljert framdriftsplan – utover å anslagsvis fordele vedtatt kommunal egenandel 

over et gitt antall år i investeringsbudsjettet/ styringsdokumentet – vil VVK være avhengig av å få 

detaljinformasjon om dette fra VEKF.  

 

Romprogrammet – og mangelen på framlegging av dette til korrekt tid (av revisor definert til å være i K-sak 

14/10) – er en rød tråd i rapporten fra revisor. I følge økonomireglementet (pkt. 5.5) skal den 

behovsutredningen som legges fram til politisk behandling blant annet inneholde [f]unksjonsbeskrivelser og 

romprogram med antatt netto arealbehov.  Det er korrekt at K-sak 14/10 ikke innehold et romprogram med 

netto arealbehov. Det kan imidlertid sies at netto arealbehov framgår av vedlegget Beregninger 

allaktivitetshus 2010. Videre påpeker vi at gjennom rapporten Allaktivitetshus – helheten er større enn 

summen av delene, som ble behandlet av kommunestyret i desember 2007, ble politisk nivå forholdsvis 

grundig orientert om hvilke funksjoner og arealbehov som på det tidspunktet var ansett å være behovet 

ved en eventuell ombygging av Meieriet til kulturbygg. Videre viser vi til arbeidet Stein Hamre 

arkitektkontor gjennomførte i april 2011 (presentert i K-sak 50/11).  I referatet fra seminaret som ble 

gjennomført framgår følgende: 

 

Jann-Magne Kasteng Jakobsen orienterte om status og rammebetingelse for 

prosjektet: Kommunestyret har behandlet prosjektet 13.04.10 og 14.12.10. Meieriet er 

ment å skulle romme: 

- To nye saler – kino, teater, konsert 

- Kulturskolen 

- Bibliotek 

- Kafé /restaurant 

- Kulturbaserte/kreative næringer 

- Klubbscene 

- Treffsted for ungdom 

- Galleri 

Det er vedtatt en ramme på 20 mill til prosjektet. Stein Hamre arkitektkontor er engasjert 

til å utarbeide et romprogram og deretter et skisseprosjekt. Arkitektkontoret skal levere 

prosjektet 13. mai 2011. Prosjektet legges fram for kommunestyret 21. juni [VVKs 

understreking]. 

 

Referatet viser videre at alle deltakerne – forholdsvis detaljert – redegjorde for sin behov. Med 

unntak av kulturskolens arealer (lokalisert i eksisterende bygg), viser de plantegningene som legges 

fram til politisk behandling i juni 2011 et ferdig uttegnet romprogram.  

 

Når det gjelder tilleggspunktet rådmannen ba kommunestyret vedta (jfr. vedlegg datert 4. juni 

2013) mener vi ikke det er riktig å si at kommunestyret ikke tok eksplisitt stilling til dette. 

Kommunestyrets medlemmer ble skriftlig informert om rådmannens ønske om endring i vedtaket, 
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men valgte å vedta noe annet. Å ikke vedta noe, kan i like stor grad som å vedta noe, innebære en 

aktiv/eksplisitt handling og stillingtaken. 

 

 

Juni 2013 – desember 2013 

Politisk oppnevnt styringsgruppe gjennomfører sitt arbeid. VVK har sekretærfunksjon i arbeidet. VEKF ved 

Lennart Vebostad gjennomfører en teknisk gjennomgang av Meieribygget og hans notater/konklusjoner 

utgjør styringsgruppens beslutningsgrunnlag hva angår forventede investeringskostnader. 

 

Andre forhold 

På side 34 etter utklipp 11 sier revisor at formannskapets vedtak i saken ikke er funnet. Vi har sjekket forholdet og 

ACOS møte (den politisk møteportalen) viser at innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

Revisors hovedkonklusjoner knyttet til tidligfasen (K-sak 14/10 – K-sak 107/13) 

Revisors hovedkonklusjon er at VVK til dels har etterlevd kommunens retningslinjer for økonomioppfølging 

og –rapportering samlet sett i tidligfasen. Hvilken skala revisor bruker for å beskrive grad av oppfølging 

angis ikke eksplisitt, men vi konstaterer at det i rapporten brukes følgende begreper: i all hovedsak 

etterlevd, til dels etterlevd og ikke etterlevd. Det framgår ikke hvorvidt etterlevd også inngår som alternativ i 

skalaen. På bakgrunn av VVKs kommentarer knyttet til denne delen av rapporten, anmoder vi revisor om å 

gjøre en ny vurdering av i hvor stor grad VVK har etterlevd krav i eget økonomireglement. 

 

 

 

Gjennomføringsfase – kommentarer til revisjonskriterier og konklusjoner 
Revisjonsobjekt: Vestvågøy eiendomsdrift (VEKF) 

 

VVK har ikke så konkrete innspill til revisors påpekninger knyttet til forhold i gjennomføringsfasen. Vi ønsker 

imidlertid å påpeke ett konkret forhold som anses uriktig framstilt, samt å gi noen generell kommentar som 

beskriver våre opplevelser fra denne fasen i prosjektet. 

 

Årsak til manglende bruk av VEKFs PA-bok 

I rapporten opplyses det at prosjektleder Lennart Vebostad har følgende forklaring på hvorfor PA-boken 

ikke ble brukt i prosjektgjennomføringsfasen: Han [Vebostad] forklarer at han opplevde liten interesse fra 

kommunens administrasjon og han fikk ikke tilbakemelding på boka da han sendte den til administrasjonen 

for tilbakemelding (side 41). Vi tillater oss å tilkjennegi at det er vanskelig å kjenne seg igjen i denne 

framstillingen. Fra VVKs side har det stort sett gjennom hele gjennomføringsprosessen vært gitt signaler til 

VEKF om at det hadde vært ønskelig med en mer strukturert/forutsigbar gjennomføringsstrategi – noe for 

eksempel en aktiv bruk av PA-boken kunne resultert i. Som revisor er gjort kjent med, så VVK seg nødt til å 

innkalle både daglig leder og styreleder i VEKF til et møte 2. desember 2014. Bakgrunn for innkallingen var 

blant annet manglende systematikk/forutsigbarhet knyttet til temaene: framdriftsplan, brukermedvirkning 

og informasjons-/rapporteringsrutiner. 

 

 

Andre forhold 

Figur 4, vedtatt prosjektorganisasjon: Figuren er ikke tidligere kjent for rådmannen. I henhold til 

kommunelovens kapittel 11, som omhandler kommunale foretak, påpekes det at figuren har mangler, blant 

annet når det gjelder styret i foretaket og deres ansvar. Prosjektleder rapporterer til daglig leder som 

rapporterer til styret for foretaket, jamfør blant annet det som sies om avklaring av roller i rapportens 

nedre halvdel på side 44. 
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Generell kommentar til gjennomføringsfasen 

Som sagt i avsnittet ovenfor: VVK har ikke vært fornøyd med måten gjennomføringsfasen av prosjektet har 

blitt utført på. Vi har stort sett gjennom hele perioden etterlyst en konkret framdriftsplan – som også burde 

vist hva vi som brukerrepresentanter skulle bidra med til hvilke tidspunkt og i hvilke forum. Usikkerhet og 

uklarhet rundt dette forholdet har gjort det forholdsvis krevende å utøve brukerrepresentantrollen i 

prosjektet på en god måte. 

 

Vestvågøy Eiendomsdrift sin høringsuttalelse er limt inn nedenfor:  

 

Kommentarer til utkast Forvaltningsrevisjon Meieriet kultursenter 
 

1. Det er ønskelig at det på en mye tydeligere måte presiseres at det med tanke på kvalitetssikring av innholdet i 

rapporten er meget uheldig at Lennart Vebostad som prosjektleder og  daglig leder i Vestvågøy 

Eiendomsdrift KF i det aller meste av prosjektperioden (prosjektleder fra oppstart og til 31.12.2016, og 

daglig leder fra før prosjektets oppstart og til 1.9.2016), ikke har villet bidratt til arbeidet med 

revisjonsrapporten. Det er i perioden frem til 31.12.2016 at all reelle 

oppdragsbestillinger/avtaler/beslutninger har skjedd.  

 

2. På side 10 og 11, kapittel 4 Administrativ organisering, så er figurene 2 og 3 som viser organiseringa hentet 

fra endringen etter 1.9.2016. I dette prosjektet er det vel så interessant hvordan organiseringa var i perioden 

fra prosjektstart og frem til 1.9.2016, da det er det før 1.9.2016 som er mest relevant å beskrive. Dersom en 

av de to organisasjonskartene skal utelates, så er det kanskje nåværende organisasjonskart som bør utelates i 

rapporten? Det blir feil å bruke dette organisasjonskartet, for så å vise til vedtak fra 2003. 

 

Den reelle endringen av organisasjonskartet trådte kanskje i kraft noe senere enn 1.9.2016. Etableringen av 

prosjekt og infrastruktur, med samling av ingeniørkompetansen på byggeprosjekt i Vestvågøy kommune i 

egen kommunal enhet (ikke lenger i VE KF), har jo strengt tatt ikke noen relevans for prosjekt Meieriet 

kultursenter. Prosjektet har ikke vært gjort under organisasjonskartet som er presentert på s. 10. Dette 

prosjektet har vært gjennomført under det gamle organisasjonskartet, med Lennart Vebostad som daglig leder 

i Vestvågøy Eiendomsdrift KF, og uten den nye enheten. Alle byggeprosjekt ble automatisk flyttet over fra 

VE KF til «Prosjekt og infrastruktur» da ingeniør Heidi Kleven endra arbeidsgiver 1.10.2016. Prosjekt 

Meieriet kultursenter ble ikke flytta over. Dette ble beholdt i VE KF. Lennart Vebostad ble igjen i foretaket.  

 

Kanskje er det greit å presentere det nye organisasjonskartet, men da må i alle fall endringene sett opp mot 

det gamle organisasjonskartet omtales, med fokus på grepene som er gjort. Det er ellers i rapporten søkelys 

på feil/mangler i den gamle måten å organisere på. 

 

Revisors kommentarer til høringsuttalelsene 

Når det gjelder kommuneadministrasjonens uttalelse vedrørende revisors vurdering av 

revisjonskriterium nr. 1 (behovsutredning), har revisor ikke sett det hensiktsmessig å legge denne 

til grunn for endring av vurderinger i rapporten.  

 

Revisor har, etter å ha vurdert kommuneadministrasjonens innspill, lagt saksutredningen til sak 

50/11 til grunn som kommuneadministrasjonens bevilgningsforslag, uten at dette har fått vesentlig 

betydning for revisors vurderinger av hvorvidt økonomireglementets krav kan anses som oppfylte i 

dette tilfellet.  

 

Revisor har i tråd med kommuneadministrasjonens påpekning om at ansvaret for detaljprosjektering 

av Meieriet kultursenter, etter økonomireglementets pkt. 5.10.3, må sies å ha påligget Vestvågøy 
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Eiendomsdrift KF, gjort enkelte endringer i våre vurderinger tilknyttet revisjonskriterium 3 og 4 

(utarbeidelse og fremleggelse av forprosjekt for kommunestyret). Vi ser imidlertid grunn til å 

bemerke at «tidligere kommunale investerings-/byggeprosjekt» etter vårt syn er et irrelevant 

sammenlikningsgrunnlag. Utgangspunktet for forvaltningsrevisjonsrapporten som foreligger fra vår 

side er å vurdere planleggingen og gjennomføringen av investerings-/byggeprosjektet Meieriet 

kultursenter opp imot revisjonskriterier utledet fra kommunens eget økonomireglement samt beste 

praksis (prosjektstyringsteori). Vi ser videre grunn til å bemerke at det kan betraktes som 

uhensiktsmessig at ikke en større grad av detaljprosjektering har vært forutsatt gjennomført på et 

tidligere tidspunkt enn i kommunens og foretakets forhenværende modell for gjennomføring av 

investeringsprosjekter. Dette fremstår for øvrig som et erkjent forhold fra kommunens side, jf. 

rådmannens uttalelse som er gjengitt i utklipp 14 på side 36 (og referert til i kommunens 

høringssvar). Vi anser videre at kommuneadministrasjonens kommentar vedrørende fremdriftsplan 

først og fremst synes å illustrere at det ikke har vært overensstemmelse mellom kommunens 

økonomireglement og den praktiserte modellen for gjennomføring av investeringsprosjekter. Det 

må uansett antas at det, jf. kommunens økonomireglement pkt. 5.10.1, må være et rimelig 

innholdskrav til et forprosjekt at en fremdriftsplan inngår. Fremdriften/fremdriftshastigheten i et 

investeringsprosjekt som Meieriet kultursenter må antas å ha betydning for hvilke kostnader som 

påløper i gjennomføringsfasen.  

 

Revisor har endret sin vurdering vedrørende ekstern kvalitetssikring av forprosjekt 

(revisjonskriterium nr. 5), da det fra kommunens side rettmessig påpekes at revisjonskriteriet er 

utledet fra kommunens økonomireglement. Vi skal videre få bemerke at det at ekstern 

kvalitetssikring ikke er vanlig i norske kommuner, er et forhold som ikke har relevans for vår 

vurdering. Kriteriet om ekstern kvalitetssikring er utledet fra «beste praksis» (prosjektstyringsteori). 

Av denne årsaken har revisjonskriteriet hele tiden i vår rapport vært omtalt som et «bør-kriterium» 

til forskjell fra et «skal-kriterium». 

 

Når det gjelder spørsmålet om på hvilket tidspunkt de folkevalgte ble forelagt et «romprogram», har 

vi i lys av kommuneadministrasjonens innspill endret vår omtale av dette i rapporten.   

 

Revisor har - på tross av de ovennevnte endringer i rapportens kapittel 5 «Tidligfase» - ikke funnet 

grunn til å gjøre endringer i sin oppsummering og konklusjon (overskrift 5.2 side 31).  

 

 

 
 

10 ANBEFALINGER 

På grunnlag av ovenstående funn og vurderinger anbefaler revisor Vestvågøy kommune å treffe 

tiltak for å sikre etterlevelse av kommunens egne rutiner og retningslinjer for gjennomføring av 

investeringsprosjekter. 
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• Dokumentasjon vedrørende forprosjekt/skisseprosjekt 

• Epostkorrespondanser og notater internt i prosjektet 

• Konkurransegrunnlag for Bygg, Elkraft og Tele- og automatisering 

• Kontrakter og avtaler 

• Oppdaterte pristilbud fra Lofot Entreprenør 

• PA-bok Meierigården. Vestvågøy kommune 

• Protokoller fra styremøter i VEDKF 

• Referater fra byggemøter 

• Referater fra styringsgruppen  

• Saksutredninger og referater fra politiske møter 

• Tilbudsdokumenter fra Lofot Entreprenør og Lofoten elektro 

• Verifiserte intervjureferater 

 
  



KomRev NORD IKS Meieriet kultursenter 

 

Side: 65 

 

12 VEDLEGG  

Vedlegg 1. Någjeldende organisasjonskart, Vestvågøy kommune 
 

 
Kilde: Vestvågøy kommune 

 

Vedlegg 2. Faktabokser om ulike entrepriseformer   

Totalentreprise 

 
I en totalentreprise utvikler byggherren en funksjonsbeskrivelse for prosjektet. Konkurransegrunnlaget består av funksjonskrav, 

romprogram, referansebygg, konkurranseregler og lignende, eventuelt supplert med tegninger/skisser.  
 

Byggherrens oppgaver: 
• Organisere en styringsgruppe med representanter for egen administrasjon, brukere, bestiller og eiendomsavdeling. 

Ferdigstille program for bygg og for konkurranse. 

• Følge opp arbeidene gjennom egen eller innleid byggeleder. 
 

Viktig 

• Byggherren må sikre en god tidligfase i egen organisasjon for å fastsette prosjektets funksjoner, form og kvaliteter slik at 
konkurransegrunnlaget er entydig 

• Begrense behovet for endringer før bygget eller anlegget er overtatt. 
 

Fordeler                         

• Entrepriseformen krever mindre arbeidsinnsats på byggherresiden enn utførelsesentreprise. 

• Entrepriseformen gir en bedre oversikt over kostnader i prosjektet på et tidlig tidspunkt. 

• Byggherren får færre, som oftest en, kontraktspartner å forholde seg til. 
 
Ulemper                        

• Dersom byggherren må gjøre endringer underveis, er det ikke enhetspriser og lignende å legge til grunn for beregningen av 
kostnad. Byggherren må da selv ha oversikt over og kunne vurdere grunnlaget entreprenøren gir for sine endringstilbud. 

 
Byggherren har selv liten innflytelse på planlegging, fremdriftsstyring og prioriteringer i utførelsesfasen. Du er derfor avhengig av 
å få inn totalentreprenører som er gode på styring av utførelse. Konkurransegrunnlagets kvalifikasjons- og tildelingskriterier er 
derfor avgjørende.  
 
Kilde: https://www.anskaffelser.no/temaer-bae/gjennomforingsmodeller/totalentreprise 
 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 

 

https://www.anskaffelser.no/temaer-bae/gjennomforingsmodeller/totalentreprise
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Utførelsesentreprise 

 
I utførelsesentrepriser koordinerer byggherren prosjektering og utførelse. Arkitekter og rådgivere utvikler på vegne av 
byggherren prosjektet gjennom tegninger, beskrivelser og konkurranseregler.  
 
Byggherrens oppgaver: 

• Organisere en styringsgruppe med representanter for egen administrasjon, brukere, bestiller og eiendomsavdeling. 

• Engasjere nødvendige arkitekter og rådgivere.        

• Godkjenne prosjektplan, samt tegninger, beskrivelser og øvrig konkurransegrunnlag for kontrahering av entreprenør. 

• Arrangere entreprisekonkurranse med eller uten prekvalifisering. 

• Følge opp arbeidene gjennom egen eller innleid byggeleder. 
 
Viktig:                              

• Byggherren må sikre en god tidligfase i egen organisasjon for å fastsette prosjektets funksjoner, form og kvaliteter slik at 
konkurransegrunnlaget er entydig.  

• Byggherren må ha god nok intern kompetanse og kapasitet til å følge opp prosjektering og utførelse. Eventuelt må slike 
ressurser anskaffes. 

• Minimere behovet for endringer før bygget er overtatt. 
 
Fordeler: 

• Byggherrens styring og innflytelse i prosessen er stor. 

• Det foreligger priser som kan benyttes ved endringsarbeider. 
 
Ulemper:                       

• Tiden det tar å få prosjektet ferdig er normalt lengre enn ved andre modeller fordi prosjekteringen i større grad må gjøres 
ferdig før utførelse kan påbegynnes. 

• Byggherren har ansvaret for gråsoner/mangler mellom kontraktene, inklusive for arbeidsunderlaget fra de prosjekterende. 
 
Byggherren får først full oversikt over endelige kostnader når siste entreprise er avtalt og prosjektet ligger fast. 
 
Kilde: https://www.anskaffelser.no/temaer-bae/gjennomforingsmodeller/utforelsesentreprise 
 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 

https://www.anskaffelser.no/temaer-bae/gjennomforingsmodeller/utforelsesentreprise
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Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes, Storslett og 

Sjøvegan.  

 

Vi har 38 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Pedagogikk 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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