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sAK 1ll19

Fremdrift investeri ngs prosjekte r 201 6-201 I

Saksgang:

Kontrollutvalget
Mstedato:
13.05.2019

Vedlegg:
o Ridmannen 13.02.2019: Brev vedr redegjorelse om investeringsprosjekter 13.2.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget hadde i sitt mote 16. januar 20 t 9 pi dagsorden en sak med en henvendelse
fra Jektvik og Nordvaemes lokalutvalg, som tok opp kommunestyrevedtak som ikle blir satt
ut i live av Teknisk etat, med Helsehuset i Jektvik som eksempel.

Kontrollutvalget vurderte henvendelsen og kom frem til folgende vedtak i saken:
Kontrollutvalget viser til henvendelse til kontrollunalget fra Jeknik og Nordvernes
lokalutvalg. Uttalget ber rddmannen om en nzrmere redegjorelse om arsaker til
manglende fremdrift for investeringsprosjekter vedta av kommuneslyret 2016, 2017
og 2018, herunder yurderinger om evenluell innleie ay ekstern bislandfor d sikre
.fremdriften i planlegging og giennomforing.

Som en oppfolgning av dette vedtaket er det fra sekretariatet sendt brev til rAdmannen
22.1.2019 der det fremkommer at kontrollutvalget ber om en n&nnere redegjorelse om
manglende fremdrift for investeringsprosjekter:

Kontrollutvalgel ber radmannen om en n@rmere redegjorelse om rirsaker til
manglende fremdrift.for investeringsprosjekler vedtatt av kommunestyret for tirene
2016, 2017 og 2018. Jeg ber derfor om at utvolget ftir oversendt en skriftlig
redegiarelse om dette innen 11. februar 2019.



Kommunestyrets vedtctk i sak 077/20 I 7 Oktrumiplan med inve,steringsbudsjett 201 8-
202l, inneholder ordlyden (priorilering giennomforing av storre prosjekter i
investeringshudsjellet r, med pdfolgende prioritering av 7 konlcete prosjekter i
rekkefolgen l -7:

l. Helsehus Jeknik
2. Bolidelt Jekrvik
3. Vei Jektvikhalvoya
1. Neringsareal Vagaholmen
5. Boliglilbud.funksjonshemmede
6. Gjennomgangsbolig Nordnesoy
7. Arkivbygg

I perioderapport 5/2018 (K-sak 066/20 l8) nevnes en status .for ulike
investeringsprosjekler per 5. desemher 2018. Status for giennomlbring av det enkehe
prosjekt ser ikke umiddelbart ut til o vere knyttet til den vedlatle priorilering i
kommunestltrets vedtak. Jeg ber rddmannen kommentere de lle./brholder.

Vedlagt saken er svar fra ridmannen datert I 3. februar 2019. I brevet redegjores generelt om
prioriteringer og budsjettering i planperioden. Hun viser videre til at det ved
budsjettbehandlingen 2017 <<fur forste gang ble vedtatt prioriteringer >, og dette skulle gjelde
for 2018-2021 . Kommunestyret vedtok i motet en reklefolge I -7 pi de 7 prosjektene som er
nevnt over. RAdmannen skriver at det <<fulgte ingenforklaring mecl htordan
prioriteringsrekkelblgen skulle forstrisr. Videre forklarer hun at hun stilte sporsmil hvordan
prioriteringene skulle forstas <iforhold til drift, rupportering og lovpalagte oppgaverD, videre
om ett prosjekt pi lista skulle avsluttes for oppstart av neste pi lista. Videre at <prosjektene
harforskjellig kompleksitet ogfaser, hvordon.forstii prioriteringen i lys at, dette?>.
Ridmannen tar ogsi opp at driftssituasjonen har vaert utfordrende med nye etatsledere og
sykefraver.

R6dmannen viser videre til at hun allerede i februar 2018 ble kritisert av
kommunestyrerepresentanter for ikke i folge vedtatte prioriteringer, med pAstand om av
Helsehuset i Jektvik var nedprioritert. Videre at det har vert moter (mars 2018,juni 2018)
med Komite for utovelse av arbeidsgiveransvar overfor ridmannen. Her skriver ridmannen
aI: (Del ble ikke tydelig klorgjort hvorddn prioriteringene skulle forstas, men problematikken
omlwing prioritering prosjektene innbyrdes i .forhold til forskjellige .faser, og i.forholdet til
bdcle drift og arbeidssiluasjonen for ledergruppen ble gjennomgdttl.

Videre i brevet skriver rAdmannen om rapportering at det i forbindelse med
okonomirapportering rapporteres pA alle investeringsprosjekter. Videre at det i perioderapport
5/2018 ble kommentert bade de pigiende uprioriterte investeringsprosjektene og de nevnte 7
prioriterte prosjektene. RAdmannen kommenterer deretter fremdrift pi de prioriterte
prosjektene. For prioritet nr I Helsehus Jektvik nevner ridmannen problemer med
fremdriften. Her nevnes at ridmannen ikke fant det hensiktsmessig i sette daverende/
avtroppende etatsleder pA saken i og med vedkommende si-rrc <sterke meningsmotsetninger))
i forhold til saken om helsehus. Videre at det ble startet prosess med rekruttering av ny
etatsleder, men at denne ble sykemeldt uten at det var mulig 6 fi vikar til stillingen.



Videre viser ridmannen til at et arbeidsutvalg / arbeidsgruppe starta opp med involvering og
planlegging i april 201 8, at denne <vulgte a.johhe videre med alternativet ombygging av el
egnet bygg i Jekni&r, men at denne losningen ble forkastet i kommunestyret november 2018
til fordel for en annen tomt. (Ref. kommunestyrets sak 063/2018: Lokalisering tomtevalg for
prosjekt helsehus i Jektvik). I forhold til status for Helsehusprosjektet nevner ridmannen at

kommunen vanligvis bruker egenkompetanse i behovsanalysen, og at arkitekt leies inn til for-
eller detaljprosjekt. I tillegg at det arbeides med konkurransegrunnlag for innleie av konsulent
/ arkitekt.

Ridmannen mener det har vert en lregere fremdrift enn onsket i helsehussaken. men ikke
manglende fremdrift. Her vises det bl.a til at okonomireglementet lolges for i sikre
<forsvorlig utredning og kontroll >.

Vedlagt ridmannens brev er 4 vedlegg, bl.a et notat fra Teknisk etat (Historikk fremdrift div
investeringsprosjekter pr 08.02.2019), notat merket vedlegg 2: <Kommunestyrets vedtak i

helsehussaken>, notat merket vedlegg 3: <Okonomireglement, andre retningslinjer> og
tabeller merket vedlegg 4: <Prioriteringer og budsjettering i planperioden>.

Vurderinger:
Vurderingene under er gjort med bakgrunn i kontrollutvalgets oppgave som kontroll- og
tilsynsorgan. Dette vil i hovedsak innebaere at det giores vurderinger av handlinger i
forvaltningen sett i forhold til gieldende regelverk (lov, forskrift etc), eller vedtak. Innenfor
rammen av kontroll og tilsyn vil utvalget ikke kunne overprove politiske prioriteringer, men
likevel kunne l'urdere om de vedtatte prioriteringene er iverksatt. Kontrollutvalgets rurdering
i enkeltsaker skal heller ikke erstatte arbeidsgivers dialog om forventninger og resultater.

Sporsmilet om fremdrift eller manglende fremdriti i forhotd til vedtatte investeringer berorer
de to ulike rollene som er lagt til hhv kommunestyre og ridmann i folge kommuneloven.
Kommuneloven $ 6 avklarer kommunestyrets rolle pi folgende vis: "Kommunestyrel og

fulkestinget er de overste kommunale og.fylkeskommunale organer. De tref.fer vedtak pa vegne
av kommunen eller .fiilkeskommunen sd langt ikke annet.folger av lov eller
delegasjonsvedtak. "

Kommunelovens $ 23 definerer ridmannens oppgave og myndighet:
"2. Adminislrasjonssjefen skal pase st de saker som legges.frem.for folkevalgte organer, er

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksotl. AdminislrasjonssjeJen skal sorge for at
administrasjonen drives i samsvar med lover, ./brskrifter og overordnede inslrukser, og at den
er gjenstand.for betryggende kontroll. 3. Aclministrasjonss.je.fen har mote- <tg talerett,
personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale eller fylkeskommunale
folkevalgte organer med unntok av kontrollutvalget. "

Kommunestyret som det overordnede organ treffer vedtak med bakgmnn i sine prioriteringer,
mens r&dmannen har ansvar for bAde 6 se til at saker som fremlegges er forsvarlig utredet,
men ogsi at vedtakene settes ut i livet. I sin sak 077/2017 Okonomiplan med
invesleringsbudsjelt 2018-202 I , har kommunestyret i vedtaks form satt opp <<prioritering
giennomforing av storre prosjekter i investeringsbudsjetteo>, med prioritering av 7 konkrete
prosjekter i rekkefolgen 1-7. I forhold til den vanlige forstielsen av det 6 <prioritere> mfl det
legges til gmnn at kommunestyret har utpekt noen prosjekter som er viktigere enn andre. og
gitt dem en rangordning i forhold til prosjektenes relative betydning.



Kommunestyrets vedtak gir imidlertid ikke, slik ridmannen korrekt pApeker, noen anvisning
av <hvordan prioriteringene skulle.forsMs i forholtl til drift, rapporlering eller lovpalagte
oppgaverD, eller om et prosjekt skal <avsluttes for neste pa lislen har oppslartD. Ei heller tar
kommunestyrets vedtak hensyn til at <Prosjektene har.forskjellig kompleksitet og.faser,

hvordan.forstd prioriteringene i lys av detle?r. Budsjettvedtak er overordnede i sin natur, og
det er heller ikke vanlig at budsjettvedtak i kommuner giores med en eksplisitt anvisning i
forhold til de hensyn rfldmannen nevner. Kommunestyret som overste organ har gitt sin

prioritering og overlatt iverksettelsen til rAdmannen. Dette gir ridmannen ogsi et

handlingsrom innenfor den angitte prioritering til i iverksette vedtaket. herunder gjennomfore

nodvendige utredninger.

Nir det gjelder fremdrift med Helsehuset nevner ridmannen en rekke konkrete forhold som

har fsrt til forsinkelser med prosessen: habilitet, nyrekruttering, deretter langvarig
sykemelding i etatslederstilling, samt at det ble giort nye vedtak i saken.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Inndyr, 6- m1i 2

Sekretar for kontrollutvalget



Redegjørelse om manglende framdrift for investeringsprosjekter  
Viser	til	brev	av	22.	januar	2019,	hvor	kontrollutvalget	etterspør	nærmere	redegjørelse	om	manglende	
fremdrift	for	investeringsprosjekter.	Av	kontrollutvalgets	sak	02/19	fremgår	det	at	saken	baserer	seg	på	e-
posthenvendelse	fra	Jektvik	og	Nordværnes	lokalutvalg	ved	leder	Thomas	Hoff.	Protokoll	fra	lokalutvalgets	
behandling	er	ikke	lagt	ved	saken.		

Kontrollutvalget	ber	om	nærmere	redegjørelse	for	årsaker	til	påstått	manglende	fremdrift	for	
investeringsprosjekter	vedtatt	av	kommunestyret	for	årene	2016,	2017	og	2018,	innen	14.	februar	2018.	

Videre	ber	kontrollutvalget	om	rådmannens	kommentar	på	hvorfor	status	for	gjennomføring	av	det	enkelte	
prosjekt	ikke	ser	ut	til	å	være	knyttet	til	den	vedtatte	prioritering	i	kommunestyrets	vedtak	i	perioderapport	
5/2018.	

Prioriteringer og budsjettering i planperioden 
Kommunestyret	har	lang	tradisjon	for	å	vedta	økonomiplan	med	investeringsbudsjett	for	kommende	
fireårsperiode,	hvor	hovedtyngden	av	prosjekter	legges	til	første	år	i	perioden.	
	

	

Sakene	er	vedtatt	ved	utgangen	av	året	for	kommende	fire	år.	F.eks	gjelder	K-sak	056/2018	år	2019-2021.	

	

Rådmannen	har	siden	2013	oppfordret	politikerne	til	å	gjøre	mer	realistiske	budsjettvedtak	om	investeringer.	
En	ser	av	utviklingen	ved	siste	seks	vedtatte	økonomiplaner	(graf	over,	tabeller	i	vedlegg	4)	at	dette	til	en	viss	
grad	har	blitt	tatt	til	følge,	og	at	budsjettet	etterhvert	har	blitt	fordelt	bedre	utover	de	fire	årene	i	
planperioden.	Det	er	fremdeles	lite	avsatt	i	siste	halvdel	av	perioden,	særlig	i	år	fire.	I	år	to	ligger	det	i	alle	
sakene	over,	så	nær	som	K-sak	075/2016,	ett	stort	enkeltprosjekt	som	utgjør	omtrent	halvparten	av	
årsbudsjettet.	Det	gjelder	Rødøyhallen,	Alderstun	omsorgssenter	og	næringsareal	Vågaholmen	to	siste	år.	

Det	er	også	tradisjon	for	at	kommunestyret	legger	inn	prosjekter	med	budsjettsummer	i	økonomiplanperioden,	
uten	forutgående	saksutredning.	Dette	for	å	synliggjøre	at	de	ønsker	prosjektet	utredet	eller	igangsatt.	Da	
følger	administrasjonen	opp	med	utredning	og	sak	i	det	omfanget	som	er	nødvendig,	i	henhold	til	prosjektets	
omfang	og	bestemmelsene	i	økonomireglementet.		
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Det	har	vært	stor	investeringsaktivitet	senere	år.	Bokførte	investeringer	har	vært	stigende	til	toppnivå		
kr	69	mill.	i	2016.	Nå	forventes	et	lavere	nivå	fremover.	Dette	er	svært	viktig,	både	økonomisk	og	i	forhold	til	
hva	dagens	organisasjon	kan	håndtere.	Grafen	over	viser	at	budsjettet	har	vært	helt	oppe	i	kr	96	mill.	på	et	
enkelt	år	i	2017,	men	at	det	i	2017	og	2017	nå	harmoniserer	mer	med	hva	som	er	gjennomførbart.	2018	er	ikke	
avsluttet,	men	budsjettet	er	kr	35	mill.	

Rådmannen	har	i	flere	år	bedt	politikerne	om	å	prioritere	investeringsprosjektene,	gjennom	at	det	lages	
rekkefølgebestemmelser	eller	andre	bestemmelser	som	administrasjonen	kan	forholde	seg	til.	Ved	
budsjettbehandlingen	i	desember	2017	ble	det	for	første	gang	vedtatt	prioriteringer,	da	for	budsjettperioden	
2018-2021.	Kommunestyret	vedtok	i	møtet	rekkefølge	1-7	på	syv	av	de	50	vedtatte	prosjektene.	Det	fulgte	
ingen	forklaring	med	hvordan	prioriteringsrekkefølgen	skulle	forstås.		

Rådmannen	spurte	hvordan	prioriteringene	skulle	forstås	i	forhold	til	drift,	rapportering	og	lovpålagte	
oppgaver?	Til	allerede	pågående	investeringsprosjekter?	Skal	et	prosjekt	avsluttes	før	neste	på	listen	har	
oppstart,	og	i	så	fall,	hva	er	realismen	i	budsjettårene	som	er	satt?	Prosjektene	har	forskjellig	kompleksitet	og	
faser,	hvordan	forstå	prioriteringen	i	lys	av	dette?		

Det	har	oppstått	et	misforhold	mellom	forventninger	fra	politikere	og	publikum,	og	administrasjonens	ressurser	
og	mulighet	til	å	jobbe	med	investeringsprosjekter,	og	dette	ble	enda	større	ettersom	en	uten	videre	forklaring	
prioriterte	sakene.	Den	daglige	driften	er	utfordrende	med	nye	etatsledere	og	sykefravær.	Dette	har	gitt	
bekymring	i	ledergruppa	over	situasjonen.		

Ordføreren	og	enkelte	kommunestyrerepresentanter	kritiserte	administrasjonen	skarpt	i	flere	sammenhenger	
for	å	ikke	følge	prioriteringene	som	var	satt,	allerede	i	februar	2018	–	bare	kort	tid	etter	at	vedtaket	om	
prioriteringer	var	gjort.	I	mellomtiden	hadde	vi	hatt	stort	arbeidspress	med	årsavslutning	og	rapportering,	og	
skifte	av	to	ledere.	Det	ble	påstått	at	helsehuset	i	Jektvik	var	nedprioritert.		

Rådmannen	ba	derfor	om	drøftingsmøte	med	komité	for	utøvelse	av	arbeidsgiveransvar	overfor	rådmannen,	
hvor	jeg	ba	om	å	ta	opp	følgende	punkter:	

• Kommunestyret	må	oppklare	eventuelle	misforståelser	om	hvordan	vedtak	skal	forstås.	
• Arbeidssituasjonen	i	kommuneledelsen.	
• Rådmannens	arbeidsoppgaver,	jfr.	Kommuneloven	og	Rødøy	kommunes	delegasjonsreglement.	
• Arbeidsgivers	ansvar	for	tilrettelegging	og	forsvarlig	arbeidsmiljø,	jfr.	Arbeidsmiljøloven.	

Møte	ble	avholdt	12.	mars	2018.	Det	ble	også	avholdt	utviklingssamtale	21.	juni	2018,	hvor	noen	av	de	samme	
spørsmålene	ble	diskutert.	Det	ble	ikke	tydelig	klargjort	hvordan	prioriteringene	skulle	forstås,	men	
problematikken	omkring	prioritering	prosektene	innbyrdes	i	forhold	til	forskjellige	faser,	og	i	forholdet	til	både	
drift	og	arbeidssituasjonen	for	ledergruppen	ble	gjennomgått.		
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Ved	budsjettbehandlingen	i	2018	for	2019-2022	ble	det	igjen	satt	prioriteringer,	denne	gangen	1-6	på	seks	av	
44	investeringsprosjekter.	Rådmannen	spurte	i	møtet	om	å	få	noe	mer	orientering	om	hvordan	prioriteringene	
skulle	forstås.	Det	ble	da	avklart	at	det	skal	være	fremdrift	i	de	prioriterte	investeringsprosjektene.		

Rapportering 
I	perioderapportene	(2013-2016	kvartalsrapporter,	2017	tertialrapporter,	2018	tomåneders	perioderapporter),	
samt	årsrapportene	rapporteres	det	på	alle	investeringsprosjekter,	ikke	bare	de	prioriterte	som	kom	til	i	2018	
og	hvor	årsrapport	enda	ikke	er	avlagt.	I	perioderapportenes	tekstdel	rapporterer	ledere	der	de	er	prosjekt-
ansvarlige	og	teknisk	sjef	derfor	på	alle	pågående	prosjekter.		

I	perioderapport	5/2018	kommenteres	de	pågående	uprioriterte	investeringsprosjektene	og	alle	de	syv	
prioriterte	prosjektene:		

1. Helsehus	Jektvik	
2. Boligfelt	Jektvik	
3. Vei	Jektvikhalvøya	
4. Næringsareal	Vågaholmen	
5. Boligtilbud	funksjonshemmede	
6. Gjennomgangsbolig	Nordnesøy	
7. Arkivbygg	

Vi	har	altså	i	tekstdelen	side	12-13	rapportert	på	alle	prioriterte	investeringsprosjekter,	inkludert	nummer		
fem	som	er	boligtilbud	funksjonshemmede,	enda	dette	var	utsatt	til	31.	desember	2019,	og	nå	er	vedtatt	utsatt	
til	år	2021.	Da	de	enkelte	prosjektene,	kan	henge	sammen,	anser	vi	det	som	nødvendig	å	rapportere	på	denne	
måten.	For	eksempel	skal	masse	disponeres	mellom	boligfelt	Jektvik	og	utbedring	av	vei	på	Jektvikøya.	

I	vedlegget	til	perioderapport	5/2018	kommer	bare	investeringsprosjekter	hvor	det	har	påløpt	eksterne	
kostnader	i	perioden	med,	da	denne	oversikten	er	hentet	fra	regnskapssystemet.		

I	tillegg	har	administrasjonen	gjennom	2018	svart	skriftlig	via	ordfører	og	direkte	i	kommunestyret	på	en	rekke	
spørsmål	fra	formannskaps-	og	kommunestyrerepresentanter	om	prosjektene.	Herunder	om	helsehus	i	Jektvik,	
vei	Jektvikhalvøya,	boligfelt	Jektvik,	næringsområde	Vågaholmen	og	boligadresseprosjektet.	Svartema	er	
gjengitt	punktvis	under	orienteringer	i	hovedutskrift	fra	respektive	møter.	

	

Framdrift på de prioriterte prosjektene 
Prosjektet	Helsehus	i	Jektvik	kommenteres	særskilt	fra	rådmannen	i	det	følgende,	idet	prosjektet	er	i	
behovsutredningsfasen.		

For	de	øvrige	prioriterte	prosjektene	henvises	til	vedlagte	redegjørelse	fra	teknisk	etat,	historikk	fremdrift	div.	
investeringsprosjekter	per	8.	februar	2019,	samt	oversikt	over	byggeprosjekter	1999-2018	(vedlegg	1).	
	

1. Helsehus Jektvik 
Helse-	og	omsorgssjefen	la	frem	sak	om	struktur	i	helsetjenesten,	som	ble	behandlet	av	kommunestyret	i	
oktober	2017.	Kommunestyret	gjorde	vedtak	om	å	bygge	helsehus,	noe	som	ikke	var	utredet,	lokalisert	i	
Jektvik.	(Se	liste	over	kommunestyrets	vedtak	i	helsehussaken,	vedlegg	2)	

Da	etatslederens	innstilling	om	omfang,	struktur	og	lokalisering	ble	forkastet	sa	han	opp	på	grunn	av	sterke	
meningsmotsetninger.	Rådmannen	fant	det	derfor	ikke	hensiktsmessig	å	sette	avtroppende	etatsleder	i	gang	
med	behovsutredning	og	forprosjekt	(se	økonomireglement,	vedlegg	3)	i	oppsigelsestiden,	som	var	frem	til		
31.	desember	2017.	Han	måtte	prioriter	løpende	drift	og	erfaringsoverføring.		

Rådmannen	startet	rekrutteringsprosess	for	å	finne	ny	helse-	og	omsorgssjef.	

I	november	2017	la	rådmannen	frem	sak	om	ledelse	av	helse-	og	omsorgsetaten,	hvor	det	ble	etablert	en	tredje	
mellomlederstilling	for	helsetjenesten,	på	linje	med	de	to	lederne	av	omsorgssentre	med	hjemmetjenester.	
Rekrutteringsprosess	startet	for	å	finne	leder	for	helsetjenesten	i	nyopprettet	stilling.	

Ny	helse-	og	omsorgssjef	tiltrådte	1.	januar	2018.	Hun	ble	dessverre	alvorlig	syk,	og	har	vært	helt	eller	delvis	
fraværende	fra	medio	januar	2018	til	dags	dato.	Det	har	ikke	vært	mulig	å	få	vikar,	dels	på	grunn	av	stillingens	



kompleksitet,	og	på	grunn	av	uforutsigbart	sykdomsforløp.	Rådmannen	har	fungert	i	hennes	stilling	hele	
perioden,	og	gjør	det	fremdeles.		

Ny	leder	for	helsetjenesten	tiltrådte	1.	februar	2018.	Hun	benyttet	de	første	månedene	i	nyopprettet	stilling	til	
å	få	kontroll	på	driften	av	helsetjenesten,	herunder	å	få	stabilitet	i	bookingen	av	legevikarer	og	den	oversikt	
over	den	økonomiske	situasjonen.	Hun	sa	seg	villig	til	å	være	saksbehandler	i	behovsutredningsfasen	for	
helsehuset	i	helse-	og	omsorgssjefens	fravær,	selv	om	hun	påpekte	at	hun	ikke	hadde	denne	erfaringen	fra	
tidligere	og	synes	det	var	krevende.	For	øvrig	var	hun	inhabil	i	forhandlinger	med	fysioterapeutene	med	
kommunalt	driftstilskudd	om	helsehuset,	da	hun	er	søster	til	en	av	dem.		

Arbeidet	med	involvering	og	planlegging	kom	i	gang	med	første	møte	i	arbeidsutvalget	i	april	2018,	og	med	
personalet	i	juni	2018.	Høsten	2018	hadde	leder	for	helsetjenesten	kommet	med	andre	versjon	av	romplan,	og	
teknisk	sjef	hadde	levert	utredning	om	mulige	alternativer	til	lokalisering,	hvor	både	ombygginger	og	mulige	
arealer	for	nybygg	var	vurdert.	Arbeidsgruppen	valgte	å	jobbe	videre	med	alternativet	ombygging	av	et	egnet	
bygg	i	Jektvik.		

8.	november	2018	forkastet	kommunestyret	arbeidsgruppens	valg	om	å	bygge	om	et	eksisterende	bygg,	og	
pekte	ut	en	ikke	fradelt	tomt	som	de	anså	som	best	egnet.	Dette	innebar	at	leder	for	helsetjenesten	ikke	lenger	
var	habil	til	å	jobbe	med	saksutredningen,	da	hennes	far	er	grunneier	til	den	aktuelle	tomten.	Kommunestyret	
ba	også	at	det	leies	inn	ekstern	konsulent/arkitekt.	

Uten	vikar	til	helse-	og	omsorgssjef	og	når	lederen	for	helsetjenesten	er	inhabil,	så	er	rådmannen	eneste	til	å	ta	
over	som	saksbehandler	for	behovsutredningen.	Siden	da	har	rådmannen	avholdt	flere	personalmøter,	
innhentet	erfaringer	fra	andre	kommuner,	gjennomført	spørreundersøkelser,	etc.		

Behovsutredning	er	svært	tidkrevende	arbeid.	Rådmannen	har	i	hele	2018	fungert	som	helse-	og	omsorgssjef,	
faset	inn	ny	leder	for	helsetjenesten	og	ny	økonomisjef.	Økonomisjefen	var	nytilsatt	i	januar,	og	har	vært	50	%	
sykmeldt	siden	6.	november.	Han	er	også	medlem	av	arbeidsgruppen	for	helsehuset.	En	av	enhetslederne	i	
omsorg,	ved	den	største	kommunale	arbeidsplassen,	har	vært	helt	sykmeldt	siden	januar	2019,	og	er	fremdeles	
syk.	Dette	fører	til	mer	belasting,	både	på	ansatte,	og	på	fungerende	helse-	og	omsorgssjef.	Tross	alle	
lederutfordringene	anser	rådmannen	at	det	er	god	fremdrift	i	denne	fasen.		

I	skrivende	stund	er	romplan	og	behovsspesifikasjon	til	siste	godkjenning	hos	personalgruppen,	før	brief	av	
arkitekt/konsulent.	Vanligvis	bruker	vi	egenkompetanse	i	behovsanalysen	og	frem	til	det	er	hensiktsmessig	å	
leie	inn	arkitekt	når	en	kommer	til	for-	eller	detaljprosjektet.	Det	jobbes	nå	med	å	definere	konkurranse	for	å	
anskaffe	konsulent/arkitekt,	slik	kommunestyret	har	bedt	om.	Det	er	noe	krevende	å	formulere	oppdraget,	idet	
de	skal	inn	langt	tidligere	enn	vanlig.	Enkelte	avklaringer	i	forhold	til	grunneier,	etc.	må	uansett	gjøres	parallelt.		

Ovenstående	er	svar	på	kontrollutvalgets	spørsmål	om	årsaker	til	det	rådmannen	anser	som	noe	tregere	
fremdrift	enn	ønsket	i	helsehussaken.	Dette	baserer	seg	på	habilitetsproblemer,	kapasitetsproblemer	og	ny	
retning	i	sak.		

Rådmannen	anser	likevel	at	det	ikke	kan	påstås	å	være	manglende	fremdrift,	og	mener	at	en	følger	
økonomireglementet	for	å	sikre	forsvarlig	utredning	og	kontroll.		

 
Konklusjoner 
Rådmannen	har	redegjort	for	årsaker	til	påstått	manglende	fremdrift	for	investeringsprosjekter	vedtatt	av	
kommunestyret	for	årene	2016,	2017	og	2018.	

Jeg	kan	ikke	se	at	det	har	vært	vesentlig	manglende	framdrift,	men	at	av	prosessene	omkring	
behovsutredningen	til	helsehus	kan	ha	vært	noe	treg	av	årsaker	som	oppgitt	i	redegjørelsen.		

Rådmannens	anser	å	ha	rapportert	på	status	for	gjennomføring	av	det	enkelte	prosjekt	i	perioderapport	
5/2018.	Alle	prioriterte	prosjekter	er	redegjort	for.	Også	det	som	ikke	skal	i	gang	før	i	2021,	men	som	likevel	er	
prioritert.	Uprioriterte	prosjekter	som	er	i	gang	er	også	redegjort	for.	

Å	kommentere	nærmere	knyttet	til	den	vedtatte	prioriteringen	anses	som	problematisk,	ettersom	
prioriteringen	ikke	er	nærmere	definert	enn	at	det	skal	være	fremdrift.	Prosjektene	er	som	forklart	over	av	
forskjellig	karakter,	innbyrdes	avhengig	av	hverandre,	og	de	er	i	forskjellige	faser.		

	



Vågaholmen	13.	februar	2019	

	

Kitt	Grønningsæter	
Rådmann	
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Vedlegg 2 
Kommunestyrets vedtak i helsehussaken 
	

2.	oktober	2017	
Sak	048/2017:	HELSETJENESTEN:	STRUKTUR	
Rødøy	kommune	skal	ha	to	legekontor.	Hovedlegekontor	legges	til	Jektvik.	Det	bygges	et	helsesenter	som	
rommer	leger,	helsesøster,	psykisk	helse	og	evt.	tannhelsetjeneste	og	fysioterapi.	Det	legges	fram	byggesak	om	
finansiering	og	oppstart.	

Kontrakten	om	skyss	av	helsepersonell	med	Helgelandssykehuset	sies	opp.	Dette	for	å	oppnå	
kostnadsreduksjon	ved	den	andel	av	avtalen	som	er	knyttet	til	legekontordager	på	et	tidligere	tidspunkt	enn	
ved	innføring	av	ambulanseplanen.	Det	er	ønskelig	å	få	til	en	overgangsordning	på	den	andelen	som	gjelder	
faktisk	skyss	av	helsepersonell,	eventuelt	også	fast	ordning	når	ambulanseplanen	innføres.	

Legekontoret	på	Rødøy	opprettholdes	som	et	tilbud	til	øybefolkningen.	Samlokalisering	med	Rødøya	
omsorgssenter	kan	diskuteres.	Legekontoret	oppgraderes	så	det	igjen	blir	funksjonelt,	umiddelbart.	

Det	utredes	alternativ	for	utekontor	på	Nesøy	og	i	Øresvik,	evt.	i	samarbeid	med	Lurøy.	

Kontordager	med	ambulansebåten	opprettholdes	så	lenge	avtalen	med	Helgelandssykehuset	står	ved	lag.	

I	og	med	at	vi	ikke	har	boplikt	for	våre	ansatte	i	Rødøy	kommune,	må	legene	selv	få	bestemme	hvor	de	skal	bo.	

13.	desember	2017	
Sak	075/2017:	HOVEDLEGEKONTOR,	MIDLERTIDIG	PLASSERING		
Midlertidig	hovedkontor	og	legevakt	opprettholdes	i	Kila,	inntil	nytt	helsehus	er	etablert	i	Jektvik.	Dette	for	best	
mulig	å	ivareta	kontordager,	tilsyn,	legevakt	og	beredskap.	Samtidig	opprettholde	et	godt	arbeidsmiljø,	god	
kvalitets-	og	organisasjonsutvikling	og	tverrfaglige	samarbeid,	mens	en	jobber	med	det	nye	helsehuset	som	skal	
etableres	i	Jektvik.	

18.	april	2018	
Sak	024/2018:	HELSEHUS:	OPPNEVNING	AV	REPRESENTANT	TIL	ARBEIDSGRUPPE	
Som	politisk	representant	til	arbeidsgruppen	for	bygging	av	helsehus	i	Jektvik	velges:	

1.	 Anita	Tustervatn	
2.	 Per	Ivar	Myrbekk	(vara)	

8.	november	2018		
Sak	063/2018:	 LOKALISERING	TOMTEVALG	FOR	PROSJEKT	HELSEHUS	I	JEKTVIK	
Rødøy	kommunestyre	er	av	den	oppfatning	at	den	foreslåtte	tomt,	firemannsboligen	på	Jektvikøya,	ikke	er	den	
beste	lokalisering.	

Kommunestyret	er	videre	av	den	oppfatning	at	den	best	egnede	tomt	synes	å	være	bak	og	vest	for	butikken,	
gnr.	34	bnr.	45.	Denne	tomt	ligger	sentralt	i	Jektvik	og	er	i	gangavstand	til	båtekspedisjon,	fergekai	og	buss.	Da	
tomten	er	marginal	i	størrelse	ber	kommunestyret	om	hva	som	kan	dispenseres	i	forhold	til	kommuneplan,	
avstand	til	vei	og	avstand	til	nærmeste	bebyggelse.	Kommunestyret	ber	om	at	ekstern	konsulent/arkitekt	
engasjeres	for	å	undersøke	om	det	er	mulig	å	etablere	et	bygg	i	en	eller	flere	etasjer	med	de	ønskelige	
tjenester.	Bygget	skal	romme	den	kommunale	legetjeneste,	helsesjef,	helsesøster	og	psykisk	helse.	

I	tillegg	må	NFK	og	tannhelsetjenesten	og	fysioterapeut	forespørres	om	de	var	interessert	i	samlokalisering.	
NFK	har	gjort	vedtak	om	etablering	av	tannklinikk	i	Jektvik	i	fylkestingsak	112/2018.	

Det	bes	om	at	disse	avklaringer	gjøres	så	snart	som	mulig.	

K-SAK	077/2017	OG	056/2018	
ØKONOMIPLAN	MED	INVESTERINGSBUDSJETT	–	4-ÅRSPERIODEN	

Første	prioritet	

Budsjettsum	avsatt,	bare	tilsvarende	kalkulert	legekontor	

	

	  



Vedlegg 3  
Økonomireglement, andre retningslinjer  
	

Reglement	for	lokalutvalg	i	Rødøy	kommune	

Reglementet	omfatter	blant	annet	§	7	Beslutningsdyktighet	og	protokoll.	

	

Økonomireglement	for	Rødøy	kommune	

Økonomireglementet		omfatter	også	reglement	for	investeringsprosjekt.	Relevante	utdrag:	

Behovsutredning	

Rådmannen	har	ansvaret	for	å	legge	fram	påtrengte/ønskelige	investeringsbehov	etter	forslag	fra	
kommunestyret.	Det	skal	foreligge	en	utredning	som	inneholde:	

1. Analyse	med	behov	
2. Funksjonsbeskrivelse	og	romprogram	med	netto	arealbehov	
3. Alternativer	om	det	enkelte	arealbehov	bør	søkes	realisert	ved	ombygging,	tilbygg	eller	nybygg,	

eventuelt	som	del	av	et	større	investeringsprosjekt.	Dette	bør	vurderes	opp	mot	leie	eller	OPS	
(offentlig/privat	samarbeid)	

4. Lokalisering	
5. Forventet	kostnadsramme,	herunder	konsekvenser	for	driftsbudsjettet	(rente-	og	avdragsutgifter,	

drifts-	og	framtidige	vedlikeholdsutgifter)	

Forprosjekt	

• Når	det	foreligger	vedtak	om	forprosjekt	skal	den	som	er	prosjektansvarlig	utarbeide	framlegg	til	
spesifisert	byggeprogram	med	overslag	over	totale	utgifter.	

• Med	bakgrunn	i	dette	byggeprogrammet	og	utgiftsanslaget	blir	det:	
1. Engasjert	arkitekt	og/eller	konsulent	dersom	man	ikke	bruker	egenkompetanse,	alternativt	tillyse	

arkitektkonkurranse,	prosjektkonkurranse	eller	lignende.	
2. Opprettelse	av	prosjektgruppe	som	består	av	representanter	fra	den	enheten	som	er	involvert,	samt	

en	representant	fra	brukerne	av	den	tjenesten	som	prosjektet	vedkommer.	
• Det	endelige	materialet	til	forprosjekt	skal	inneholde:	

3. Saksutredning.	
4. Forprosjekttegninger.	
5. Beskrivelse	av	bygningsmessig	standard	og	tekniske	installasjoner.	
6. Anslag	over	utgifter	på	grunnlag	av	erfaringstall,	framlagt	i	samsvar	med	kommunens	gjeldende	

kontoplan.	Anslag	over	utgifter	skal	omfatte	eventuelle	tomteutgifter/gebyr,	inventar,	
utenomhusanlegg,	forventet	lønns-	og	prisstigning	i	planleggings-/byggeperioden,	samt	beløp	til	
kunstnersk	utsmykking.	

7. Konsekvens	for	forvaltning,	drift	og	vedlikehold	etter	ferdigstilling	med	forventet	
driftsbudsjettmessige	endringer.	

8. Forventet	framdriftsplan	for	den	videre	prosjektering	og	bygging.	
9. I	saksframlegget	bør	det	fremgå	på	hvilken	måte	man	skal	innhente	anbud/tilbud.	

	

Detaljprosjekt	

• Detaljprosjektering	igangsettes	når	forprosjektering	er	vedtatt	av	kommunestyret.	
• Dersom	kommunestyrets	utgiftsramme	for	hovedprosjektet	er	for	lavt	må	saken	legges	fram	for	

kommunestyret	for	ny	politisk	behandling	før	prosjektet	igangsettes.	
• Før	saken	legges	fram	for	kommunestyret	skal	en	forsøke	å	finne	løsninger	slik	at	man	kan	gjennomføre	

investeringsprosjektet	innenfor	den	opprinnelige	utgiftsrammen.	

Ved	detaljprosjektering	må	en	påse	at:	

1. Byggeløyve	blir	innhentet,	herunder	alle	godkjenninger	fra	offentlige	instanser	
2. Anbud/tilbud	på	det	planlagte	arbeidet	må	innhentes	innenfor	gjelde	regelverk	og	retningslinjer	



3. Med	bakgrunn	i	anbud/tilbud	blir	overslag	over	utgifter	og	framdriftsplan	lagt	fram	for	politisk	
behandling	

Stillingsinstruks	

Teknisk	sjef	har	ifølge	stillingsinstruks	ansvar	og	myndighet	for	kommunale	utbyggingsprosjekter.	

	 	



Vedlegg 4 
Prioriteringer og budsjettering i planperioden 
	

Tabeller	til	grafene	

Øk.plan	m/inv.	bud.	4	år	 	Gjennomføring	vedtatt		 		
Vedtak	gjort	i	sak/år	 	År	1		 	År	2		 	År	3		 	År	4		
K-sak	066/2013	 							50	322	500		 							12	560	000		 										1	560	000		 									120	000		
K-sak	062/2014	 							80	514	000		 							33	672	000		 										1	540	000		 																				-				
K-sak	097/2015	 							71	392	749		 							36	751	000		 													200	000		 									200	000		
K-sak	075/2016	 							63	077	500		 							16	521	000		 										7	790	000		 						1	900	000		
K-sak	077/2017	 							35	152	000		 							26	944	000		 										4	450	000		 																				-				
K-sak	056/2018	 							31	442	450		 							28	607	500		 							17	410	000		 									600	000		
Sum	6	år	 					331	901	199		 					155	055	500		 							32	950	000		 						2	820	000		
Snitt	år	 							55	316	867		 							25	842	583		 										5	491	667		 									470	000		
Andel		 63	%	 30	%	 6	%	 1	%	
	

Øk.plan	m/inv.	bud.	4	år	 		
Vedtak	gjort	i	sak/år	 	Prioritert		
K-sak	066/2013	 Nei	
K-sak	062/2014	 Nei	
K-sak	097/2015	 Nei	
K-sak	075/2016	 Nei	
K-sak	077/2017	 Ja,	prioritet	1-7	med	tall	
K-sak	056/2018	 Ja,	prioritet	1-6	med	tall	
	

Investeringer	 		 		
finansiert	 	Regnskap		 	Reg.	budsjett		
2014	 			24	772	154		 			20	646	062		
2015	 			39	900	222		 			96	139	000		
2016	 			68	710	723		 			74	581	999		
2017	 			46	892	776		 			47	491	500		
2018	(ikke	avsluttet	)	

	  Sum	4	år	 	180	275	875		 	238	858	561		
Snitt	år	 			45	068	969		 			59	714	640		
Faktisk	ift.	budsj	 75	%	 		
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DIV. KOMMUNALE BYGGEPROSJEKTER: 1999 - 2018 
 
Det har de senere årene vært gjennomført et betydelig antall kommunale utbyggingsprosjekter i 
kommunen, og herunder kan grovt sett oppsummeres de største: 
 
1999:  Utbygging Jektvik skole   ca. kr.     500.000,- 
1999:  Utbygging Alderstun Omsorgssenter ca. kr.  7.000.000,- 
1999:  Utbygging Rødøya Omsorgssenter  ca. kr.  4.500.000,- 
1999:  Utbygging Gjerøy skole   ca. kr.  5.000.000,- 
1999:  Utbygging av Kjærringskjæret, Nordnesøy ca. kr.    350.000,- 
1999:  Utbygging av Nordnesøy skole  ca. kr. 1.600.000,- 
1999:  Utbygging av Tjongsfjord-, Gjerøy- og 
   Selsøyvik/Rangsund vannverk  ca. kr.15.000.000,- 
2000:  Flytebryggeanlegg i Myken   ca. kr.     700.000,- 
2002:  Vågaholmen kai- og næringsområde: ca. kr.  6.000.000,- 
2004:  Dementavdeling Rødøy Omsorgssenter ca. kr.  6.000.000,-  
2003 - 2008  Skolepakke 1:     ca. kr.  9.700.000,- 
2007 - 2011  Skolepakke 2:     ca. kr.  7.900.000,- 
2005:  Selvågen Sør, Rødøy, 1. byggetrinn  ca. kr.     300.000,- 
2007:  Utbygging Alderstun Omsorgssenter ca. kr.  7.000.000,- 
2006 - 2010: Nordnesøy vannverk    ca. kr.  1.100.000,- 
2007:  Omsorgsbolig i Øresvik   ca. kr.  1.400.000,- 
2008:  Utbygging Øresvik samfunnshus  ca. kr.    600.000,- 
2009:  Kirkepakken     ca. kr.  3.500.000,- 
2009:  Rådhuset Vågaholmen   ca. kr.  1.100.000,- 
2009:  Rødøy vannverk, grunnboring/renseanlegg ca. kr.  5.300.000,- 
2010:  Utbygging boligfelt i Kila,    ca. kr.  1.700.000,- 
2010:  Ny barnehage i Jektvik   ca. kr.  4.300.000,- 
2011:  Nordvernes vannverk    ca. kr.     500.000,- 
2011:  Storselsøy vannverk, renseanlegg  ca. kr.     950.000,- 
2011:  12 utleieboliger Tjongsfjord, Jektvik, Rødøy ca. kr. 20.000.000,- 
2012:  Boligfelt på Rødøy    ca. kr.     600.000,- 
2012:  Utvidelse av Tjongsfjord gravgård  ca. kr.  1.800.000,- 
2013:  Ny gymsalbygning på Rødøy   ca. kr.  6.800.000,- 
2013:  Tjongsfjord vannverk; inntak Bjørntindelva ca. kr.  4.500.000,- 
2014:  Rødøyhallen     ca. kr.38.400.000,- 
2014:  Utbygging Jektvik grendehus, kjøkken/café ca. kr.  2.400.000,- 
2014:  Rådhuset Vågaholmen, kantine mv.  ca. kr.     700.000,- 
2014:  Utleiebolig Øresvik    ca. kr.  2.400.000,- 
2015:  8 utleieboliger, tjongsfjord og Jektvik ca. kr.15.000.000,- 
2016:  Utbygging Alderstun Omsorgssenter ca. kr.42.100.000,- 
2016:  Nordnesøy vannverk, magasinøkning ca. kr.     500.000,- 
2016:  Utbygging Jektvik barnehage  ca. kr.     700.000,- 
2016:  Rødøya Omsorgssenter; rehab./ombygg ca. kr.  4.500.000,- 
2017:  Selvågen Sør, Rødøy, 2. byggetrinn  ca. kr.  1.800.000,- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Totalsum      = ca. kr. 234.200.000,- inkl. mva. 
 
 
I tillegg er det en del mindre prosjekter som ikke er medtatt i opplistingen. 
 
 
På de 19 årene fra 1999 – 2018 tilsvarer det en årlig omsetning på i snitt ca. kr. 12,3 mill. 
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