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Sammendrag
Bakgrunn
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Skien kommune i sak 12/20.
Kontrollutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune har vedtatt å delta i
forvaltningsrevisjonsprosjektet om Damfossbrua, og gitt Vestfold og Telemark revisjon IKS
innsynsrett i kommunikasjonen mellom Skien kommune, fylkeskommunen og vegvesenet i
perioden 2017-2020, jf. sak 13/20.

Vi har undersøkt følgende problemstilling:
Har Skien kommune håndtert saken om bidrag til utbedringer på fylkesvei 59 over
Damfossen i tråd med gjeldende regler, reglementer og etablert praksis for forsvarlig
saksbehandling?

I september 2017 falt en mann over Damfossbrua og døde. Ordfører i Skien ønsket at rekkverket
på brua ble hevet. Siden Damfossbrua ligger langs fylkesvei 59, tok hun kontakt med Statens
vegvesen. De stilte seg negative til saken. Deretter ba hun en ansatt i kommunens administrasjon
om å følge opp saken. Den ansatte fikk i stand et møte mellom kommunen og vegvesenet i juni
2018.
I referatet fra møte står det: Det ble enighet om at vegvesenet og Skien kommune har som
utgangspunkt et spleiselag med 50 % hver. Begge parter sjekker mulighetene for finansiering av
dette i år.
Etter dette møte startet kommunens arbeid med saken.
Kommunen har en etablert praksis for samarbeid mellom ordfører og rådmann for å avklare
hvordan enkeltsaker som dukker opp gjennom året skal følges opp. Denne praksisen ble ikke fulgt
av ordfører i saken om utbedringer på Damfossbrua.
Kommunen har flere reglementer for å sikre forsvarlig saksbehandling. Vi fant imidlertid flere feil og
mangler i saksbehandlingen av Damfossbrusaken:


Administrasjonen startet arbeidet med saken uten at det forelå tydelige styringssignaler fra
politiske organer eller administrative ledere som er delegert myndighet til å gi slike signaler.



Saken er lite dokumentert i kommunens arkiv.
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Ansvaret som saksbehandler for saken var lenge uavklart.



Flere sentrale spørsmål i saken ble ikke utredet før det ble tatt avgjørelser i økonomiske og
juridiske spørsmål.

Damfossbrusaken ble bedre forankret etter at den ble drøftet i to samordningsmøter i november og
desember i 2019. Der klargjorde rådmannen at saken skal legges fram for politisk behandling og
ga ansvaret for denne oppgaven til kommunalsjefen for byutvikling, drift og kultur (forkortes BDK).
Revisjonen konkluderer derfor med at Damfossbrusaken i liten grad har blitt håndtert i tråd med
ovennevnte praksis og reglementer.
Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll, jf. kommunelov 1992 § 23
nr. 2.1
Administrasjonens arbeid med Damfossbrusaken har pågått i snart to år uten nødvendige
avklaringer. De er gjort flere feil underveis i saksbehandlingen uten at det er fanget opp og fulgt
opp. Å følge opp feil og mangler i saksbehandlingen er vanligvis et lederansvar. Håndteringen av
Damfossbrusaken gir grunn til å spørre om rådmannen har tilstrekkelige tiltak for betryggende
kontroll med saksbehandlingen eller om gjeldende tiltak ikke er iverksatt slik de skal i denne saken.

Anbefalinger
Siden saken om inngåelse av avtale med fylkeskommunen og eventuelt økonomisk bidrag til
utbedringer på Damfossbrua ikke er ferdig behandlet, gir vi ikke anbefalinger i saken.
Skien, 29. mai 2020
Vestfold og Telemark revisjon IKS

Vil du vite mer om Vestfold og Telemark revisjon IKS og forvaltningsrevisjon, se vårt
nettsted www.vtrevisjon.no. Der kan du også se alle våre rapporter.

1

Ny kommunelov § 25-1.
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1. Innledning
1.1. Kontrollutvalgets bestilling
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Skien kommune i sak 12/20. Bakgrunnen for
bestillingen er funn fra en innledende undersøkelse om saken utarbeidet av Vestfold og Telemark
revisjon IKS, jf. kontrollutvalgssak 08/20.
Kontrollutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtok å delta i
forvaltningsrevisjonsprosjektet om Damfossbrua, og ga Vestfold og Telemark revisjon IKS
innsynsrett i kommunikasjonen mellom Skien kommune, fylkeskommunen og vegvesenet i
perioden 2017-2020, jf. sak 13/20.
Reglene om forvaltningsrevisjon står i kommuneloven kapittel 23 og i forskrift om kontrollutvalg og
revisjon. Se særlig kommuneloven § 23-2, første ledd bokstav c, jf, § 23-3 og § 24-2.

1.2. Problemstilling og revisjonskriterier
Rapporten handler om følgende problemstilling:
Har Skien kommune håndtert saken om bidrag til utbedringer på fylkesvei 59 over
Damfossen i tråd med gjeldende regler, reglementer og etablert praksis for forsvarlig
saksbehandling?
Revisjonskriteriene2 i denne forvaltningsrevisjonen er hentet fra kommuneloven vedtatt i 1992 med
tilhørende forarbeider. Dette var gjeldende kommunelov i store deler av den perioden vi
undersøker i denne revisjonen. Ny kommunelov trådte i kraft da nytt bystyre i Skien ble konstituert
17. oktober 2019.
Revisjonskriteriene er omtalt i kapittel 4.

1.3. Avgrensning
Denne forvaltningsrevisjonen er rettet mot Skien kommune. Kommunens kommunikasjon med
Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen er beskrevet, men kun i et omfang
som gir et sammenhengende og helhetlig bilde av informasjonsflyten og samarbeidet mellom dem
og kommunen.

2 Det skal alltid etableres revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15. Revisjonskriterier er de regler og
normer som gjelder innenfor det området vi skal undersøke. Revisjonskriteriene er grunnlaget for revisors analyser, vurderinger og konklusjoner.
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Revisors vurderinger og konklusjoner gjelder Skien kommune. Vi har ikke vurdert om og eventuelt
hva slags rettslig forpliktelse som foreligger mellom kommunen og fylkeskommunen.

1.4. Metode og kvalitetssikring
Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal, med Kirsti
Torbjørnson som oppdragsansvarlig.
Deler av informasjonsinnhentingen er gjort under koronapandemien. I intervju gjorde rådmannen
oppmerksom på at i en hektisk arbeidssituasjon har det ikke vært mulig å gjennomgå e-poster eller
annen informasjon i forkant av intervjuet, og at svarene er basert på det han husker.
Kommunalsjefen for byutvikling, drift og kultur (forkortes BDK) har også gjort oppmerksom på at
intervjuet er gjennomført i en ekstraordinær situasjon, og at det kan prege svarene hennes.
Vi har intervjuet sentrale personer i saken. Det gjelder ordfører, rådmann, assisterende rådmann,
kommunalsjef for BDK og fagsjef for By- og stedsutvikling. Vi har også intervjuet tidligere
spesialrådgiver i kommunen som har håndtert saken. Videre har vi intervjuet ansatte i Vestfold og
Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen.
Vi har gjennomgått dokumenter som har betydning for saken. Eksempler på det er kommunale
reglementer, referat fra møter samt e-poster sendt mellom kommunen og fylkeskommunen og
mellom kommunen og vegvesenet.
Det står mer om metode og tiltak for kvalitetssikring i vedlegg 2 til rapporten.

1.5. Høring
Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i kommunen og sendt på høring
13. mai 2020, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14. Rapporten er også sendt på høring til
Vestfold og Telemark fylkeskommune, ordfører i permisjon, en tidligere spesialrådgiver i
kommunen (nå pensjonist) og en tidligere avdelingsdirektør i Statens vegvesen (nå pensjonist).
Alle har gitt høringssvar. Høringen har ført til enkelte endringer i fakta. Høringsuttalelsene ligger i
vedlegg 1.
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2. Organisering i BDK
Mens kommunens arbeid med Damfossbruaken har pågått, er det gjennomført flere
organisatoriske endringer i BDK. Organisasjonskartet nedenfor viser dagens organisering. Den ble
gjennomført medio 2019.

Kilde: Handlingsprogram 2020 – 2023.

I den siste omorganiseringen ble det blant annet innført et nytt ledernivå under kommunalsjef kalt
fagsjef, jf. de grønne boksene i figuren. De blå boksene indikerer at enheten ledes av en
enhetsleder, mens de hvite boksene indikerer at enheten ikke har egen enhetsleder med ledes
direkte av fagsjefen.
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Enhetsleder for Byutvikling ble ansatt som fagsjef for By- og stedsutvikling i forbindelse med
omorganiseringen medio 2019. Før det var hun enhetsleder for Byutvikling.
Etter omorganiseringen medio 2019 er den administrative linjeledelsen for BDK: rådmann,
kommunalsjef, fagsjef og enhetsleder. Før det gikk styrings- og rapporteringslinjen direkte mellom
kommunalsjef og enhetslederne.
Spesialrådgiveren som har håndtert saken var organisatorisk plassert i Byutvikling, men fikk i
tillegg oppgaver som gikk på tvers av flere enheter og oppgaver så lå til andre enheter enn
Byutvikling. Det innebar at han stod ansvarlig overfor ulike linjeledere avhengig av hvilke oppgaver
han jobbet med.

Vestfold og Telemark revisjon IKS
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3. Hovedtrekk – hendelsesforløp
Arbeidet med utbedringer på Damfossbrua har foregått i samarbeid mellom Skien kommune,
Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen. I dette kapitlet gis en beskrivelse av
hovedtrekkene i hendelsesforløpet fra dødsfallet ved Damfossbrua i september 2017 til mars 2020.
I framstillingen legges det særlig vekt på arbeidet som er gjort innad i kommunen, og på
kommunens kommunikasjon med vegvesenet og fylkeskommunen.3

3.1. Ordførers initiativ
I september 2017 falt en mann over Damfossbrua og døde. Ordfører opplyser at hun var bekymret
for at det kunne skje flere dødsfall samme sted. Hun tok derfor kontakt med Statens vegvesen via
telefon.4 I samtalen viste hun til dødsfallet og ba dem se på muligheten for å heve rekkverket på
Damfossbrua. Ifølge ordfører viste vegvesenet forståelse for bekymringen, men var avvisende til
forslaget. Ifølge ordfører forklarte vegvesenet at rekkverket på Damfossbrua var blitt bygget i tråd
med gjeldende krav og at det var flere brurekkverk i fylket med større behov for utbedringer som
måtte prioriteres.
Ordfører opplyser at hun ikke ville slippe saken. Våren 2018 tok hun derfor direkte kontakt med en
ansatt i administrasjonen og ba ham følge opp saken videre. Ordfører opplyser at hun ba
vedkommende holde rådmannen løpende orientert.
Den ansatte som ordføreren tok kontakt med om Damfossaken, var spesialrådgiver5 i enhet for
Byutvikling i kommunalområdet BDK. Fram til medio 2019 ble Byutvikling ledet av en enhetsleder.
Medio 2019 ble det nye ledernivået «fagsjef» innført mellom enhetsleder og kommunalsjef, jf.
oppdatert organisasjonskart i kapittel 2. Enhetslederen for Byutvikling ble fagsjef for By- og
stedsutvikling. I denne rapporten benyttes hennes nåværende tittel.

3

Kildene til framstillingen av hendelsesforløpet, er først og fremst e-poster sendt mellom Skien kommune, Statens
vegvesen og Telemark fylkeskommune. Vi har gjennomgått 50 – 100 e-poster. Det er mulig at det er sendt ytterligere eposter mellom aktørene, men vi legger til grunn at de gjennomgåtte e-postene fanger opp hovedtrekkene i
hendelsesforløpet. Vi tar også med enkelte opplysninger vi har mottatt underveis i revisjonsarbeidet.
Ordfører kontaktet en av lederne i Statens vegvesen avdeling Telemark. Hun kjente ham fra tidligere
samarbeidsprosjekter mellom kommunen og vegvesenet.
4

Spesialrådgiveren benyttet en annen tittel i e-poster o.l. I denne rapporten bruker vi stillingstittelen som framgår av
vedkommendes arbeidsavtale.
5
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3.2. Administrasjonens oppfølging
5. juni 2018 sendte spesialrådgiveren i kommunen e-post til Statens vegvesen.6 Her står det at
ordfører har bedt ham få til et møte/befaring om Damfossbrua. Han ber om å få utpekt en
kontaktperson i saken, og ønsker at dette skjer raskt siden saken vurderes som viktig for Skien
kommune. E-posten gikk i kopi til ordfører.
Få dager senere svarte vegvesenet at de vil stille på en befaring. E-posten fra vegvesenet gikk i
kopi til ordfører og til to ledere i vegvesenet. Vedkommende som sendte denne e-posten kan ikke
huske om det ble gjennomført en befaring sammen med kommunen, men viser til møte mellom
kommunen og vegvesenet 19. juni 2018.
19. juni 2018 var det møte på ordførers kontor med to fra Statens vegvesen og spesialrådgiveren
fra kommunens administrasjon. Møtte handlet om muligheten for å få hevet rekkverket på
Damfossbrua.
I høringssvaret fra tidligere avdelingsdirektør i Statens vegvesen står at de mente at den tragiske
ulykka på Damfossbrua neppe skyldtes et for dårlig rekkverk. Dette var vegvesenets budskap i
møte 19. juni 2018, og dannet grunnlaget for at de ikke så behov for utbedring.
20. juni 2018 sendte spesialrådgiveren e-post til møtedeltakerne med referat fra møte. I referatet
vises det til at vegvesenet la fram et kostnadsanslag for nytt rekkverk på 1,6 mill. kr i møte. Videre
står det: Det ble enighet om at vegvesenet og Skien kommune har som utgangspunkt et spleiselag
med 50 % hver. Begge parter sjekker mulighetene for finansiering av dette i år. E-posten med
møtereferatet gikk i kopi til rådmannen og kommunalsjefen for BDK.
Fra august 2018 til november 2019 var det spesialrådgiveren i Byutvikling som i hovedsak utførte
kommunens arbeid knyttet til utbedringer på Damfossbrua i kommunen. Det er også han som holdt
kontakten med Statens vegvesen og senere Telemark fylkeskommune om saken.
Spesialrådgiveren gikk av med pensjon i november 2019. 27. november 2019 mottok rådmannen
flere e-poster om saken fra spesialrådgiveren. Rådmannen videresendte disse e-postene til
kommunalsjefen for BDK og ba henne følge opp saken videre. Assisterende rådmann var også
involvert i denne perioden.

3.2.1. Høsten 2018 – Vegvesens arbeid med saken og kommunens oppfølging
14. august 2018 sendte spesialrådgiveren en e-post til en av dem som deltok i møte 19. juni fra
vegvesenet. Her etterspørres status for arbeidet med Damfossaken. E-posten gikk i kopi til
ordfører.

6

E-posten ble sendt til samme person som ordfører hadde vært i kontakt med om saken tidligere.
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Vegvesenet svarte 4. september. I svaret står det at finansieringen av vår andel (sikter til
fylkeskommunens andel) er nå klar.7 Det står videre at vegvesenet vil gjøre jobben så fort som
mulig, men det vil være nødvendig å prosjektere en ny løsning og jobben må sannsynligvis ut på
anbud. Vegvesenet ser derfor ikke for seg at utskiftning av rekkverket kan gjøres denne høsten.
Videre spørres det om hvem som skal være kontaktperson i kommunen. E-posten gikk i kopi til
flere i vegvesenet og til en ansatt i fylkeskommunen.
Samme dag svarte spesialrådgiveren at han er kontaktperson for Skien kommune. E-posten gikk
også til ordfører og i kopi til alle som hadde mottatt e-posten fra vegvesenet datert 4. september.
4. september spurte ordfører i e-post til spesialrådgiveren om det var mulig å framskynde
prosessen med nytt rekkverk på Damfossbrua. Få dager senere svarte spesialrådgiveren at
vegvesenet står på for å gjøre dette raskest mulig, men at prosjektering og særlig anbudsrunder
kan ta tid.
8. november sendte kommunen v/spesialrådgiveren e-post til vegvesenet og ba om tilbakemelding
på framdrift i prosjektet. Samme dag svarte vegvesenet at arbeidet vil ta noe tid og antyder at
byggearbeidet i beste fall kan starte mars-april neste år. Spesialrådgiveren videresendte dette
svaret til samboeren til avdøde med kopi til ordfører.

3.2.2. Våren 2019 – Vegvesens behov for økonomiske avklaringer og kommunens
oppfølging
Interne e-poster i vegvesenet fra januar og februar i 2019 viser at arbeidet med prosjektering av
nytt rekkverk på Damfossbrua pågår. Prosjektet omfatter nå ny kantdrager og nye lysmaster, og
anslåtte kostnader er 3,6 mill. kr. Det står videre at kostnadene skal deles mellom Skien kommune
og vegvesenet i henhold til avtale. Det konkluderes med at vegvesenet skal ta en runde med
kommunen før en går videre med saken. Det står at det er viktig at kommunen og
fylkeskommunen aksepterer at kostnadene har blitt mye dyrere enn det som var antydet tidligere.
En skal derfor vente med å sende saken på anbud til kostnadene er klarert.8
21. mars sendte avdelingsdirektør9 i Statens vegvesen e-post til fagsjef for By- og stedsutvikling.
Her står det at prosjekteringen er ferdig og at tiltaket kan sendes på anbud. Det står videre at
arbeidet har økt i omfang og omfatter nå ny kantdrager, nytt rekkverk og nye lysmaster og at

7

Både ansatte i Statens vegvesen og Telemark fylkeskommune opplyser at spørsmålet om finansiering av
fylkeskommunens andel ble drøftet i flere samarbeidsmøter mellom vegvesenet og fylkeskommunen høsten 2018. Ved
behandlingen av økonomirapport for 2. tertial vedtok fylkestinget å bevilge 1 mill. kr til rekkverk ved Damfossbrua, jf.
møte 24.10. 18, sak 75/18. I tertialrapporten står det at utbedringer på Damfossbrua er et spleiselag med Skien
kommune.
8

I mars ble de økte kostnadene for utbedringene på Damfossbrua diskutert i samarbeidsmøter mellom fylkeskommunen
og vegvesenet. I referat fra møte 5. mars står at fylkeskommunen skal drøfte saken internt og senere gi tilbakemelding. I
referat fra møte 19. mars står det at fylkeskommunen vil bidra i et 50/50 spleiselag med kommunen.
9

Han var avdelingsdirektør for Vegavdelingen Vestfold og Telemark. Han gikk av med pensjon i desember 2019.
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kostnadene har økt til anslagsvis 3,5 mill. kr. Videre står det: Avtalen var at Skien kommune og
Telemark fylkeskommune skulle dele kostnadene med 50 % på hver av partene. Vi har avklart
med fylkeskommunen at de dekker sitt bidrag. Men vi kan ikke lyse ut arbeidene før vi også får
bekreftet at Skien kommune bidrar med sin andel.
Samme dag svarte fagsjefen at hun skal følge opp saken internt i kommunen. Deretter
videresendte fagsjefen e-posten fra vegvesenet til spesialrådgiveren. Hun viser til den mottatte eposten, og spør hvordan finansieringen av kommunens andel på 50 prosent er tenkt. E-posten gikk
i kopi til kommunalsjef for BDK. Fagsjefen opplyser at hun ikke fikk svar fra spesialrådgiveren.
I mai gikk det interne e-poster mellom spesialrådgiveren og ansatte i økonomiavdelingen som viser
at spesialrådgiveren har undersøkt om kommunens økonomiske bidrag til utbedringer på
Damfossbrua kan beregnes ekskl. mva. siden fylkeskommunen får momskompensasjon på sine
vegprosjekter.
14. juni sendte spesialrådgiveren en e-post til avdelingsdirektøren i vegvesenet vedlagt
avdelingsdirektørens e-post datert 21. mars. Her bes det om at arbeidene sendes på anbud
snarest mulig. E-posten gikk i kopi til ordfører.
Vi er ikke kjent med om det var kontakt/kommunikasjon om saken i tidsrommet 21. mars 2019 - 14.
juni 2019.
Interne e-poster fra vegvesenet 14. juni 2019 viser at vegvesenet oppfattet at de nå har fått
klarsignal til å gå videre med saken.

3.2.3. Høsten 2019 – Vegvesens arbeid med anbud og kommunens oppfølging
August
8. august 2019 sendte vegvesenet e-post til fagsjefen for By- og stedsutvikling i Skien kommune
og til samferdselssjefen i Telemark fylkeskommune. Det vises til to vedlagte pristilbud som begge
ligger over vegvesenets prisanslag. Vegvesenet trenger derfor aksept fra kommunen og
fylkeskommunen for å kunne gå videre med saken.
Samme dag videresendte fagsjefen denne e-posten til spesialrådgiveren. Hun skriver at her
kommer prisene for arbeidet med rekkverk på brua over Damfoss. Hun skriver videre at hun
fortsatt har ingen klarhet i hvordan kommunen skal finansiere sin andel og ber om tilbakemelding.
Interne e-poster i vegvesenet datert få dager senere, viser at vegvesenet ventet på svar fra
kommunen.
13. august var det samarbeidsmøte mellom fylkeskommunen og vegvesenet. I referatet står det at
det er kommet inn to anbud på tiltakene på Damfossbrua, og at det ene anbudet ligger 500 000 kr
over vegvesenets prisanslag. Det betyr at hver av partene vil få et kostnadstillegg på 250 000 kr.
Det står at en avventer tilbakemelding fra kommunen.
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Interne e-poster i vegvesenet 20. august viser at de vurderte om billigste pristilbud kunne
aksepteres eller måtte avvises. Det ender med at tilbudet avvises. Etter dette avlyses
konkurransen siden vegvesenet stod igjen med et tilbud som lå vesentlig over oppdragets anslåtte
verdi.
Fagsjefen opplyser at hun ikke fikk svar fra spesialrådgiveren på e-posten hun videresendte til
ham 8. august. Hun fulgte opp saken med en samtale, og fikk til svar at anbudsrunden var avlyst
og måtte lyses ut på nytt. Fagsjefen oppfattet dette slik at det ga usikkerhet om kostnadene og
videre framdrift.

September og oktober
2. september 2019 kunngjorde Statens vegvesen en ny anbudskonkurranse om utbedringer på
Damfossbrua. Oppdraget var å bygge nytt rekkverk og ny kantdrager, samt fjerne gamle lysmaster
og sette opp nye. Om lag to uker senere ble det skrevet anskaffelsesprotokoll. Anslått verdi var
ifølge anskaffelsesprotokollen 3 mill. kr ekskl. mva.
25. september sendte kommunen e-post til vegvesenet og spør om det har kommet inn anbud på
rekkverket på Damfossbrua.
18. oktober svarte vegvesenet at klagefristen på anbudet går ut om få dager, og at de tar sikte på
å skrive kontrakt så fort som mulig. Videre spørres det om hvordan kommunens budsjett ser ut i år.
Kommunen svarte samme dag. Innledningsvis spørres det om tilbudssummen. Videre står det at
tiltaket er utenfor ordinære budsjetter. Det orienteres også om at det jobbes med at kommunens
bidrag med 50 prosent av kostnadene skal være ekskl. mva. Det spørres om vegvesenet vet hvem
i fylkeskommunen som kan bistå i dette spørsmålet.
Vegvesenet svarte at laveste pris var om lag 3 mill. kr ekskl. mva. og at høyeste var 5,2 mill. kr
ekskl. mva. For øvrig vites det ikke hvem i fylkeskommunen som bør kontaktes for avklaringer om
moms.
28. oktober skrev vegvesenet kontrakt med valgt leverandør.

3.2.4. Høsten 2019 – kommunens og fylkeskommunens samarbeid om avtaleutkast
21. oktober 2019 sendte spesialrådgiveren e-post til en rådgiver i fylkeskommunen vedlagt forslag
til avtale. Det bes om tilbakemelding på om fylkeskommunen ønsker endringer i det oversendte
forslaget. Videre bes det om tilbakemelding på hvem som skal skrive under for fylkeskommunen.
Spesialrådgiveren vil avklare med ordfører hvem som skal skrive under for kommunen.
22. oktober var det samarbeidsmøte mellom fylkeskommunen og vegvesenet. I referatet står det at
kommunens bidrag til nytt rekkverk på Damfossbrua skal være ekskl. mva. Det står videre at
avtale mellom fylkeskommunen og kommunen skal undertegnes.
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30. oktober svarte fylkeskommunen at en satser på å få avtalen undertegnet i dag. Dette ble ikke
gjort.
I overgangen oktober/november gikk ordfører ut i permisjon, og varaordfører overtok som
fungerende ordfører i permisjonstiden.
18. november sendte fylkeskommunen ny e-post til kommunen. Her står det at blir den nye
organisasjonen, Vestfold og Telemark fylkeskommune, ved ny samferdselssjef som skal skrive
under. Videre står det at avtalen må endres slik at det framgår at dette gjelder tiltak langs en
fylkesvei, og at det framgår hvem som tar risikoen ved en eventuell kostnadsøkning.
Spesialrådgiveren svarte samme dag at han snart går av med pensjon. Det står at han må drøfte
saken med ordfører. Han antyder samtidig at det virker urimelig at Skien kommune skal ta risiko
for merkostnader når kommunen allerede har tilbud å betale 50 prosent av den kostnaden som nå
har framkommet. Deretter står det at utgangspunktet de gjorde avtale om, var i et møte der
kostnaden ble anslått til 1,6 mill. kr.
20. november gikk spesialrådgiveren av med pensjon.
27. november sendte den tidligere spesialrådgiveren e-post til fylkeskommunen. Her fremlegges et
nytt avtaleutkast. Det står at han har snakket med ordfører, og at hun er enig i at kommunen ikke
kan godta at kommunen skal dekke eventuell kostnadsøkning. Det står videre at når forhandlingen
tok utgangspunkt i at kommunen gikk med på å betale ca. 800 000 kr, og at dette nå er fordoblet,
må kommunen anses å være raus for å løse saken. E-posten gikk i kopi til ordfører, rådmann og
assisterende rådmann.
Samme dag svarte fylkeskommunen at avtaleutkastet skal bearbeides og at kommunen vil få et
nytt forslag. E-posten gikk i kopi til ordfører, rådmann og assisterende rådmann.
Den tidligere spesialrådgiveren svarte samme dag at han vil lese e-poster en god stund til og skal
avklare saken med assisterende rådmann. E-posten gikk i kopi til assisterende rådmann.

3.2.5. November og desember 2019 – forankring av saken i kommunens ledelse
I slutten av oktober eller begynnelsen av november i 2019 kontaktet spesialrådgiveren
assisterende rådmann. Ifølge assisterende rådmann ønsket spesialrådgiveren å informere om
saken.
Kort tid etter meldte assisterende rådmann saken inn til samordningsmøte. Assisterende rådmann
opplyser at han hadde flere samtaler med spesialrådgiveren, og ett av temaene var
Damfossbrusaken. For assisterende rådmann var det viktig å få klarlagt fakta i saken. Det hadde
betydning for hvordan han skulle forklare saken for ordfører og rådmann, og hva som skulle være
hans innspill i saken.
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27. november videresendte rådmannen de to e-postene om avtaleutkastet han hadde fått i kopi
tidligere på dagen til kommunalsjefen for BDK. Her står det at han regner med at hun sørger for å
informere den som skal overta saken etter spesialrådgiveren.
Rådmann og assisterende rådmann opplyser at Damfossbrusaken ble tatt opp i et
samordningsmøte 25. november. Saken ble drøftet på nytt i samordningsmøte 6. desember. Ifølge
referatet fra 6. desember, viste rådmannen til informasjon gitt i forrige samordningsmøte om et
spleiselag på 50 prosent da kostnadsoverslaget var på 1,6 mill. kr. Det står videre at kostnadene
nå har økt, og at rådmannen derfor vil legge fram en sak til politisk behandling.
Kort tid etter diskuterte rådmannen og kommunalsjefen ulike finansieringsmåter for utbedringene
på Damfossbrua. Rådmannen opplyser at han oppfattet at det innledningsvis var snakk om at
kommunen skulle bidra med 800 000 kr. Dette er en sum BDK kunne dekke innenfor sine
budsjetter. Nå når kostnadene var økt til totalt 3, 5 mill. kr, var det ikke lenger dekning innenfor
BDKs budsjett og saken måtte til politisk behandling. Rådmannen sier videre at de diskuterte
mulige finansieringsmåter. De kom til at midler fra Belønningsordningen10 kunne brukes og at
saken kunne avgjøres av utvalg for klima, miljø og byutvikling (forkortet UKMB). Han sier også at
kommunalsjefen presiserte at det ikke forelå en avtale på dette tidspunktet, men et utkast til avtale.
10. desember sendte rådgiveren i fylkeskommunen e-post til assisterende rådmann. Her står det
at fylkeskommunen ønsker å komme med et nytt forslag til avtale mellom kommunen og
fylkeskommunen om rekkverket på Damfossbrua. Han ber om å få navn på kontaktperson.
Dagen etter svarte assisterende rådmann at han kan henvende seg til kommunalsjefen for BDK
eller til ham. E-posten gikk i kopi til kommunalsjefen for BDK. Kommunalsjefen opplyser at
rådgiveren i fylkeskommunen ikke tok kontakt med dem.
17. desember sendte vegvesenet e-post til postmottaket i Skien kommune. Postmottaket
registrerte saken og 19. desember ble den sendt til en enhetsleder i Kommunalteknikk med kopi til
fagsjefen for By- og stedsutvikling. I e-posten fra vegvesenet står det at arbeidet med å bytte
rekkverk på Damfossbrua skal starte 6. januar 2020 og pågå i om lag tre måneder. Mens arbeidet
pågår vil veien bli innsnevret og lysregulert. Dette vil medføre endret kjøremønster og
sannsynligvis mye kø. Det vedlegges en pressemelding som snart skal legges ut.

3.2.6. Januar 2020 – administrativ og politisk behandling
Kommunalsjefen opplyser at hun leste i lokalavisene i romjula i 2019 at Statens vegvesen skulle
starte arbeidet med utbedringer på Damfossbrua rett etter nyttår. Tidlig i januar 2020 kontaktet hun
fylkeskommunen og sa at oppstarten av arbeidet kom overraskende. Videre redegjorde hun for at

10

Vi får opplyst at den årlige fordelingen av tildelte midler som kommunen mottar via Belønningsordningen er lagt til
UKMB. Dette er en nasjonal ordning, og midlene skal gå til tiltak som demper veksten i personbiltrafikk og øker antall
kollektivreiser. Disse målsetningene sammenfaller i stor grad med målsetningene for Bypakke Grenland, og tiltak
finansiert via disse ordningene samkjøres i den praktiske gjennomføringen.
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forslag om avtale måtte til politisk behandling. De ble enige om å gjøre noen endringer i
avtaleteksten som senere skulle legges fram for UKMB.
6. januar sendte rådgiveren i fylkeskommunen e-post til kommunalsjefen for BDK. Her står det at
han som avtalt sender både spesialrådgiverens første utkast til avtale og et nytt utkast utarbeidet
av fylkeskommunen. Det understrekes at fylkeskommunens avtaleutkast ikke er godkjent internt.
21. januar behandlet UKMB sak 1/20, Damfossbrua – utbedring av rekkverk. Utvalget ble bedt om
å ta stilling til en framforhandlet avtaleutkast mellom Skien kommune og Vestfold og Telemark
fylkeskommune om finansiering av utbedringer på Damfossbrua. Utvalget vedtok å utsette saken
og sende den tilbake til administrasjonen for bedre utredning og ny forhandling med
fylkeskommunen.
Etter vedtaket i UKMB har kommunalsjefen for BDK vært i kontakt med direktøren for samferdsel,
miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune for å drøfte videre oppfølging.
9. mars sendte direktøren e-post til kommunalsjefen. Her står det at han skal holde en orientering
for Hovedutvalg for samferdsel om saken, og at han vil ta kontakt i etterkant. Orienteringen ble
holdt i hovedutvalgets møte 19. mars.
Etter at arbeidet mot koronapandemien startet medio mars, har det ikke vært kontakt om saken.
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4. Revisjonskriterier
Har Skien kommune håndtert saken om bidrag til utbedringer på fylkesvei 59 over
Damfossen i tråd med gjeldende regler, reglementer og etablert praksis for forsvarlig
saksbehandling?

Etablert praksis for samarbeid mellom politisk og administrativt nivå
Folkevalgte organer skal behandle sine saker og treffe vedtak i møter, jf. kommuneloven 1992 §
3011. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig
utredet og at politiske vedtak blir iverksatt, jf. kommunelov 1992 § 23 nr. 212.
Disse bestemmelsene klargjør hovedtrekkene i fordelingen av ansvar og oppgaver for henholdsvis
folkevalgte og administrasjon. Samtidig er det slik at kommuneloven fra 1992 i liten grad omtaler
hvordan samspillet mellom disse nivåene skal være. Ifølge Håndbok for ordførere13, er ordfører det
formelle bindeleddet mellom politikk og administrasjon. Samtidig står rådmannen til ansvar overfor
bystyret. Det understrekes i håndboken at et formelt samarbeid mellom ordfører og rådmann som
er basert på forståelse for hverandres ansvar og oppgaver, er nødvendig for å få til en god
samhandling mellom rådmannen og bystyret.14 Vi legger til grunn at det innebærer at avtalte eller
etablerte samarbeidsformer mellom ordfører og rådmann, blir fulgt.

Arkivarbeid
Kommunen skal arkivere saksdokumenter som blir til som en del av kommunens virksomhet, jf.
arkivloven § 2. Mer konkret gjelder det saksdokumenter som er gjenstand for saksbehandling eller
har verdi som dokumentasjon, jf. arkivforskriften § 14. Arkivet skal være ordnet og innrettet slik at
dokumentene er sikret som informasjonskilder i samtid og ettertid, jf. arkivloven § 6.

11

Ny lov § 12-2

12

Ny lov § 13-1.

13

Kilde: Håndbok for ordførere er utgitt av KS i 2017, og inngår i KS sitt folkevalgtprogram.

14

Ifølge forarbeidene til gjeldende kommunelov er det et mål å skille tydeligere mellom politikk og administrasjon, jf.
Prop.46 L (2017-2018) om lov om kommuner og fylkeskommuner. I gjeldende kommunelov tydeliggjøres dette skillet
blant annet ved at rådmannen gis et klart ansvar for å lede administrasjonen. Videre skal rådmannen påse at saker er
forsvarlig faglig og rettslig utredet, og skal iverksette vedtak uten ugrunnet opphold, jf. § 13-1. Ifølge KS
Folkevalgtprogram 2019 – 2023, tydeliggjør gjeldende kommunelov også at folkevalgte skal gi føringer og instrukser til
rådmannen gjennom vedtak. Ikke gjennom ordførers forventninger til kommunedirektøren eller gjennom det rådmannen
oppfatter er flertallets syn e.l.
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Et saksdokument er et dokument som gjelder virksomhetens ansvarsområde. Det må videre være
opprettet av kommunen, sendt ut av kommunen eller mottatt av kommunen. Et dokument er en
logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, visning
eller overføring, jf. offentlighetsloven § 4. Et dokument er etter denne definisjonen teknologinøytral
og vil blant annet omfatte arkivverdig informasjon sendt og mottatt via e-poster, sms, telefon og
andre formater.

Delegering og organisering
Bystyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så lenge ikke
annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jf. kommuneloven 1992 § 6.
Bystyret kan delegere myndighet til:


formannskap og faste utvalg i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jf. kommunelov 1992
§§ 8 og 1015



ordfører, utvalgsleder eller arbeidsutvalg i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning, jf. kommuneloven 1992 § 9 og 1016



rådmann i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf.
kommunelov 1992 § 23 nr. 417

Ifølge kommuneloven skal kommunen ha et delegasjonsreglement, jf. § 39. Bystyret i Skien vedtok
Delegasjon- og saksbehandlingsreglement 2015-2019 i møte 08.09.16, jf. sak 167/16. Det ble
senere endret, jf. sak 13/18. 18 Reglementet inneholder blant annet krav til forberedelse av saker til
folkevalgte organer, og et alminnelig delegeringsreglement for ordfører, formannskap, utvalg og
rådmann. Videre er det utarbeidet flere reglementer som gjelder administrativt nivå.
Rådmannen er øverste leder for administrasjonen og skal sørge for at administrasjonen drives i
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende
kontroll, jf. kommunelov 1992 § 23 nr. 2.19
Rådmannen tar i bruk flere virkemidler for å ivareta dette lovkravet. To grunnleggende virkemidler
er delegering og organisering. Gjennom delegering plasseres ansvarsområder/oppgaver og
eventuell myndighet hos den enkelte ansatte. Gjennom organisering samles ansvarsområder i

15

Ny kommunelov § 5-6 og § 5-7

16

Ny kommunelov § 6-1 og § 5-7

17

Ny kommunelov § 13-1 sjette ledd

18

Bystyret har vedtatt å revidere Delegasjon- og saksbehandlingsreglementet, jf. møte 5.mars 2020 sak 24/20.

19

Ny kommunelov § 25-1, jf. overgangsregel i § 31-1.
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enheter, ansatte deles i to hovedgrupper – ledere og saksbehandlere, og hovedtrekkene i styringsog rapporteringslinjene fastlegges.
Arbeidsdelingen mellom ledere og saksbehandlere i offentlig forvaltning er vanligvis slik at ledere
fordeler arbeidsoppgaver og følger opp at de blir gjort, mens saksbehandlere utfører
arbeidsoppgavene og rapporterer tilbake til leder underveis eller ved utført oppgave.
Mange arbeidsoppgaver i offentlig forvaltning innebærer saksbehandling – det vil si å utrede en
sak. Saksutredningen vil variere i omfang avhengig av hvor inngripende, omfattende og komplisert
saken er. Ifølge NOU 2019:5 Ny forvaltningslov, er formålet med saksutredningen å framskaffe et
tilstrekkelig godt grunnlag til å ta en avgjørelse. Kravet om forsvarlig saksutredning følger også av
kommuneloven 1992 § 23 nr. 2.

Revisjonskriterier:
Samarbeid mellom politisk og administrativt nivå om utbedringer på Damfossbrua bør være
i tråd med etablert praksis.
Saksdokumenter om utbedringer på Damfossbrua skal arkiveres.
Kommunens arbeid med utbedringer på Damfossbrua må være i tråd med:


delegert myndighet og tildelt ansvar



kravene om tilstrekkelig saksutredning
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5. Forsvarlig saksbehandling
5.1. Fakta – samarbeid mellom politisk og administrativt nivå
Revisjonskriterium:
Samarbeid mellom politisk og administrativt nivå om utbedringer på Damfossbrua bør være
i tråd med etablert praksis.

5.1.1. Ordfører og rådmann
Etablert praksis for samarbeid
Ordfører og rådmann i Skien møtes jevnlig i samordningsmøter. I tillegg deltar varaordfører,
assisterende rådmann, leder for bystyresekretariatet og ordførers sekretær. Formålet med møtene
er å koordinere ordførers og rådmannens aktiviteter, diskutere framgangsmåter i ulike saker,
fordele hvem som skal jobbe videre med hvilke saker og holde hverandre orientert om status i
ulike saker. Det skrives referat fra samordningsmøtene. Det sendes til møtedeltakerne og
arkiveres i kommunens arkiv.
Det er vanlig at eventuell videre oppfølging av enkelthenvendelser som ordfører mottar, blir
diskutert i dette møtet.

Samarbeid om utbedringer på Damfossbrua
Rådmannen opplyser at Damfossbrusaken ikke ble diskutert i samordningsmøte i en tidlig fase.
Assisterende rådmann opplyser at etter en samtale med spesialrådgiveren om Damfossbrusaken i
slutten av oktober eller begynnelsen av november 2019, meldte han saken inn for drøfting i
samordningsmøte.
Vi får opplyst at Damfossbrusaken ble drøftet i to samordningsmøter. Første gang var i slutten av
november og andre gang var 6. desember 2019. I referatet fra sistnevnte møte står det at
rådmannen orienterte om en tidligere diskusjon om spleiselag på 50 prosent da
kostnadsoverslaget var på 1,6 mill. kr. Det står videre at kostnadene nå har økt, og at rådmannen
derfor vil legge fram en sak til politisk behandling.
En annen etablert praksis i Skien for kontakt mellom ordfører i permisjon og rådmann, var at
ordfører jevnlig sendte meldinger på telefon om saker hun var opptatt av eller når hun hadde fått
enkelthenvendelser fra innbyggere og næringsdrivende. Ordfører ba vanligvis om innspill på status
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i saken eller innspill som hun kunne bruke som svar på enkelthenvendelsene. Rådmannen
opplyser at ordfører ikke sendte en slik melding om Damfossbrusaken.
Rådmannen opplyser videre at ordfører ikke tok opp saken med ham på annen måte.

5.1.2. Folkevalgte og administrasjonen
Etablert praksis for samarbeid
Ifølge rådmannen er det en allmenn enighet om at folkevalgtes henvendelser til administrasjonen
skal enten gå til ham eller til andre i administrasjonens ledergruppe. I tillegg til rådmannen består
ledergruppen av assisterende rådmann, kommunalsjefer, leder for NAV Skien, HR-sjef og
kommunikasjonssjef.
Revisjonen får opplyst at denne praksisen ikke alltid blir fulgt. Det er flere eksempler på at
folkevalgte tar kontakt med andre enn rådmannen eller rådmannens ledergruppe i
administrasjonen. I slike tilfeller vil riktig prosedyre for den ansatte være å informere nærmeste
leder og avklare om/hvilket mandat vedkommende har for å utføre slike oppgaver. Videre er det
riktig å skriftliggjøre oppdraget og leveransen – slik at saken er sporbar i ettertid.

Samarbeid om utbedringer på Damfossbrua
I kapittel 3 så vi at den ansatte ordføreren tok direkte kontakt med, var organisatorisk plassert i
Byutvikling, og ikke inngikk i rådmannens ledergruppe.
Etter henvendelsen fra ordfører, tok ikke den ansatte kontakt med nærmeste leder for å orientere
henne og for avklaring om videre oppfølging.
Etter møtet mellom kommunen og Statens vegvesen 19. juni 2018, sendte den ansatte referat fra
møte til møtedeltakerne med kopi til rådmann og til kommunalsjef for BDK.

5.2. Revisors vurdering – samarbeid mellom politisk og administrativt
nivå
Ordfører fulgte ikke etablert praksis for samarbeid med rådmannen i saken om utbedringer på
Damfossbrua, i og med at saken ikke ble tatt opp i et samordningsmøte i tiden rundt møte med
Statens vegvesen.
Siden drift og vedlikehold av Damfossbrua er et fylkeskommunalt ansvar – ikke et kommunalt
ansvar, mener vi kommunen burde vurdert de prinsipielle og ressursmessige sidene av saken tidlig
i prosessen. Samordningsmøte er en arena for å drøfte enkeltsaker som dukker opp underveis
gjennom året. Drøftingene vil vanligvis handle om hvorvidt saken skal følges opp eller ikke, og ev.
om den kan følges opp administrativt eller må til politisk behandling. Drøftingene bør også handle
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om bruk av tid, personell og økonomiske ressurser på en enkelt sak sett opp mot kommunens
samlede arbeidsoppgaver.
Siden Damfossbrusaken ikke ble diskutert i et samordningsmøte eller på annen etablert måte ble
gjort kjent for rådmannen, mistet han muligheten til å bidra i vurderingen av disse spørsmålene.
Det er grunn til å tro at fravær av drøfting i samordningsmøte i en tidlig fase, bidro til at
administrasjonen startet arbeidet med saken uten at det forelå tydelige styringssignaler fra politiske
organer eller administrative ledere som er delegert myndighet til å gi slike signaler.
Spesialrådgiveren fulgte ikke etablert praksis da vedkommende lot være å orientere nærmeste
leder om henvendelsen fra ordfører. Lederen fikk dermed ikke kjennskap til saken på et tidlig
tidspunkt, og fikk heller ikke anledning til å vurdere hvordan henvendelsen fra ordfører skulle
følges opp videre.
Etter møtet mellom kommunen og Statens vegvesen, ble referatet sendt i kopi til rådmann og
kommunalsjef for BDK. Det kan forstås som en oppfølging av ordførers oppfordring om å orientere
rådmann om saken og som en avrapportering til en leder i BDK. Å sende en e-post i kopi til andre
ledere enn nærmeste leder uten noen nærmere redegjørelse om saken, er etter vår vurdering i
liten grad i tråd med riktig prosedyre.

5.3. Fakta – arkivarbeid
Revisjonskriterium:
Saksdokumenter om utbedringer på Damfossbrua skal arkiveres.

5.3.1. Kommunens rutiner for arkivering
Rutiner – Felles sak- arkivløsning for Grenlandskommunene, datert 17. august 2017 inneholder
blant annet rutiner for journalføring og arkivering.
Rutinen har et eget kapittel for saksbehandlere og her beskrives deres ansvar og oppgaver. Her
står det at saksbehandler skal behandle saker i de elektroniske verktøyene som kommunen
benytter og kjenne til og følge kommunens regler for behandling av politiske saker.
Videre skal saksbehandler sørge for at arkivverdig materiale blir registrert i kommunens sak- og
arkivsystem. Post som kommer til den enkelte saksbehandler i papirformat, kan leveres til arkivet,
mens inn- og utgående e-post skal saksbehandler registrere selv i kommunens sak- og
arkivsystem.
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5.3.2. Arkivering av saksdokumenter om utbedringer på Damfossbrua
Referatet fra møte mellom kommunen og Statens vegvesen i juni 2018 ble ikke arkivert.
I kapittel 3 så vi at ble sendt en rekke e-poster mellom kommunen og Statens vegvesen og mellom
kommunen og Telemark fylkeskommune underveis i arbeidet med utbedringer på Damfossbrua.
De aller fleste av disse ble ikke arkivert.
Arkivtjenesten i Skien opplyser at det er opprettet tre saker i kommunens arkiv- og
saksbehandlingssystem om utbedringer på Damfossbrua:


Den første saken inneholder to e-poster fra Statens vegvesen. Den ene er fra
avdelingsdirektøren og gjelder utvidelse av kostnadsramme og utvidelse av prosjektet. Den
er datert 21. mars 2019. Den andre informerer kommunen om tidspunkt for oppstart av
bygging og behov for innskrenking og lysregulering forbi byggestedet. Den er datert 17.
desember 19.



Den andre saken er et brev sendt til Telemark fylkeskommune. Brevet er datert 17. januar
2020 og inneholder kommunens første forslag til avtale.



Den tredje saken ble opprettet i januar 2020 og inneholder saksframlegg til politisk
behandling i utvalg for klima, miljø og byutvikling.

5.4. Revisors vurdering – arkivarbeid
Få av saksdokumentene om utbedringer på Damfossbrua er arkivert i kommunens sakarkivsystem, slik de skal etter regelverket og kommunens reglement.

5.5. Fakta – delegert myndighet og tildelt ansvar
Revisjonskriterium:
Arbeid med utbedringer på Damfossbrua må være i tråd med delegert myndighet og tildelt
ansvar.

5.5.1. Kommunens reglementer
Skien kommune har politisk delegeringsreglement og flere administrative delegeringsreglementer.
Nedenfor omtales enkelte bestemmelser fra de reglementene som er særlig aktuelle for denne
revisjonen.
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Reglementer for folkevalgte
Bystyret vedtok Delegasjon- og saksbehandlingsreglement 2015-2019 i møte 8. september 2016,
jf. sak 167/16. Senere endret, jf. sak 13/18. Omtalen nedenfor er hentet fra dette reglementet.
Bystyret skal selv treffe vedtak i saker som er av prinsipiell og overordnet betydning for
kommunen. Bystyret videredelegerer myndighet til formannskap og hovedutvalg til å treffe vedtak i
saker innenfor deres respektive fag- og arbeidsområder, med mindre det følger av regler og
reglementer at bystyret selv skal treffe vedtak.
Bystyret gir ordfører myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Ved
tvilstilfeller skal overordnet organ spørres før avgjørelse tas. Ordfører kan også underskrive på
vegne av kommunen i alle tilfeller hvor denne myndigheten ikke er delegert til andre. Når det
gjelder økonomifullmakter, gis ordfører myndighet til å ta avgjørelser i representasjonsaker og
saker om gaver innenfor budsjetterte midler.
Bystyret gir Hovedutvalg for teknisk sektor (HOTS)20 ansvar for blant annet parker, kommunale
veger, torg og offentlig parkering. Hovedutvalget delegeres myndighet til å treffe vedtak etter en
rekke lovbestemmelser. Slike vedtak skal fattes i samsvar med lover og forskrifter og kommunale
reglementer med mindre myndigheten er delegert til annet folkevalgt organ eller rådmannen.
Hovedutvalget skal behandle saker innenfor de økonomiske rammene som bystyret har fastsatt.
Utvalget gis myndighet til å videredelegere til rådmannen tre konkrete oppgaver etter plan- og
bygningsloven.
All videredelegering fra bystyret til administrasjonen skal gå til rådmannen.21 Rådmannen gis
myndighet til å avgjøre alle enkeltsaker som anses kurante og som ikke er av prinsipiell betydning.
Videre gis rådmannen flere økonomifullmakter. Disse reguleres mer detaljert av forskrift om
årsbudsjett og kommunale reglementer. Rådmannens fullmakter kan videredelegers til nærmeste
ledernivå.

Reglementer for administrasjonen
Rådmannens administrative delegasjon (interndelegasjon) til ledernivå 222, ble sist revidert 9.
september 2015 og bygger på kommunens politiske delegeringsreglement av 22. august 2014.23

20

Vi får opplyst at da bystyret vedtok politisk organisering for perioden 2019-2023, ble ansvarsområdene til HOTS
overført til UKMB, jf. møte 17.10.19, sak 5/19.
21

Dette er ikke helt i samsvar med andre deler av reglementet der det står at Hovedutvalg for teknisk sektor gis
anledning til å videredelegere til rådmannen.
22

Ledernivå 2 omfatter assisterende rådmann, kommunalsjefer, HR-sjef og NAV-leder.

23

Rådmannens delegeringsreglement er ikke oppdatert etter at bystyret vedtok Delegasjon- og

saksbehandlingsreglement 2015 – 2019.
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Ifølge dette reglementet innstiller rådmannen til bystyret og formannskap, mens ledernivå 2
delegeres innstillingsrett i saker som besluttes på hovedutvalgsnivå. Ledernivå 2 kan ikke
videredelegere denne innstillingsretten.
Rådmannen gir også ledernivå 2 myndighet til å ta avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell
betydning, med mindre særskilte bestemmelser hindrer dette. Hvorvidt saker er prinsipielle må
vurderes utfra vedtakets/handlingens karakter, konsekvenser og i hvor stor grad avgjørelsen kan
forstås som klarlagt gjennom politiske retningslinjer og reglementer. Tvilstilfeller skal avklares med
rådmannen.
Rådmannen opplyser at med formuleringen politiske retningslinjer vises det til flere ting. Det kan
for eksempel være skriftlige retningslinjer og vedtak i sak som skaper presedens for andre saker.
Det kan også være beslutninger fra ordfører eller utvalgsledere om å fremme eller ikke skal
fremme for politisk behandling.
Rådmannen gir også ledernivå 2 myndighet til å disponere tildelt budsjettramme, anvise, og
undertegne dokumenter på kommunens vegne – innenfor den enkelte leders ansvarsområde.
Rådmannens delegeringsreglement åpner for at lederne på nivå 2 kan videredeleger til sine
medarbeidere. Det understrekes at videredelegeringen skal gjøres i et reglement og utøves i tråd
med nasjonale regler, kommunale retningslinjer og instrukser, og innenfor tildelte budsjettrammer.
Rådmannen tildeler BDK ansvar for blant annet kommunale veger, parker og torg.24
BDK – Kommunalsjefens administrative delegasjon (intern delegasjon fra nivå 2 til nivå 3)25, ble
sist revidert 1. januar 2018. Det bygger på Delegasjon- og saksbehandlingsreglement 2015 – 2019
og Rådmannens administrative delegasjonsreglement til ledernivå 2 fra 2015.
Kommunalsjefen gir ledernivå 3 myndighet til å disponere tildelt budsjettramme, anvise, og
undertegne dokumenter på kommunens vegne. Disse videredelegeringene gjelder innenfor den
enkelte leders ansvarsområde.26

24

Videre tildeles BDK ansvar for vannforsyning, avløp og renovasjon, eiendomsforvaltning, areal- og reguleringsplaner,
byggesaker med noen unntak og allmenne kulturtiltak, samt ansvar for gjennomføring av kommunale tomteprosjekter og
som samarbeidspartner for private som ønsker utbyggingsavtale med kommunen.
25

Ledernivå 3 omfatter fagsjef og enhetsledere.

Myndighet til å fatte avgjørelser er ikke eksplisitt delegert fra kommunalsjefen til ledernivå 3 i reglementet. Samtidig
beskriver både kommunalsjefen og fagsjefen en praksis der ledernivå 3 er delegert myndighet til å ta avgjørelser. Her er
det ikke samsvar mellom reglement og praksis. Kommunalsjefens delegeringsreglement lister opp enhetene som ledes
av ledernivå 3. Denne oversikten er ikke oppdatert i tråd med gjeldende organisering i BDK. Fagsjefen for By- og
stedsutvikling opplyser at hun har videredelegert myndighet til sine enhetsledere. Kommunalsjefens
delegeringsreglement åpner ikke for videredelegering fra fagsjef til enhetsleder. Her er det heller ikke samsvar mellom
reglement og praksis.
26
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5.5.2. Tildelt ansvar og delegert myndighet – Damfossbrua
Politisk behandling
Bystyret i Skien har ikke tatt stilling til om kommunen skal bruke tid- og personellressurser til å
arbeide med utbedringer på Damfossbrua. Bystyret har heller ikke fått seg forelagt en sak om å
inngå avtale med fylkeskommunen eller bidra økonomisk i denne saken.
Bystyret behandlet Handlingsprogram for Bypakke Grenland i møte 14. november 2019, sak
25/19. I vedtaket står det blant annet at fordeling av midlene fra belønningsordningen justeres i
henhold til tabell 6 i saksutredningen. Ifølge denne tabellen settes det av 1, 9 mill. kr i 2020 til
gang- og sykkeltiltak i bysentrum og definerte lokalsentra i Skien kommune.
UKMB behandlet en sak om utbedringer på Damfossbrua 21. januar 2020, jf. sak 1/20. I saken
foreslås det at kommunen inngår avtale fylkeskommunen. I forslag til avtale står det at kommunen
gir et tilskudd begrenset oppad til 1,5 mill. kr til utbedringer på Damfossbrua. Tilskuddet kan
finansieres med ufordelte belønningsmidler for 202027. Utvalget vedtok å utsette saken og sende
den tilbake til administrasjonen for bedre utredning og ny forhandling med fylkeskommunen.
Revisjonen får opplyst at midlene det vises til i UKMB-sak 1/20, er midlene som ble satt av til
gang- og sykkeltiltak i bysentrum og definerte lokalsentra i Skien kommune, i bystyresak 25/19.

Vurdere om en sak er prinsipiell eller ikke
Ordfører og administrative ledere må jevnlig vurdere om en sak er prinsipiell eller ikke, siden det er
avgjørende for om bystyret selv eller administrasjonen skal avgjøre saken.
Vi har spurt ordfører, rådmann og kommunalsjef om det kan være utfordrende å avgjøre om en
sak er prinsipiell eller ikke-prinsipiell. Vi har også spurt om de anser at spørsmålet om kommunen
skal inngå en avtale med en ekstern part om økonomisk bidrag på et område som ligger utenfor
kommunens ansvar, er en prinsipiell sak.
På det første spørsmålet svarer ordfører at det ofte er nødvendig med ganske grundige
vurderinger for å avgjøre om en sak er prinsipiell eller ikke. Hun vil vanligvis drøfte slike spørsmål
med rådmannen.
Hvorvidt det er et prinsipielt spørsmål om kommunen skal bidra økonomisk til et tiltak som ligger
utenfor kommunens ansvarsområde, må slik ordfører ser det vurderes skjønnsmessig. Hun sier
videre at det kunne vært aktuelt at spørsmålet om kommunen skulle arbeide med en avtale om
økonomisk bidrag til tiltak på Damfossbrua, ble lagt fram for politisk behandling. Etter hennes
erfaring sender vanligvis politikerne i Skien slike saker tilbake til administrasjonen og ber om
utredning av kostnadene. Dermed handler det sjelden om de prinsipielle sidene av saken men

27

Dette er midler fra Belønningsordningen.
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nesten alltid om kostnadene. Hun sier videre at dersom en sak anses som viktig for kommunen,
kan det være ganske stor vilje til å bruke økonomiske midler.
Rådmannen mener det jevnt over er greit å skille mellom prinsipielle og ikke-prinsipielle saker. Er
han usikker på hvilke saker folkevalgte ønsker å behandle, konferer han med ordfører.
Damfossbrusaken ble første gang diskutert med fungerende ordfører i de to nevnte
samordningsmøtene i slutten av november og begynnelsen av desember i 2019.
Rådmannen opplyser at han ikke diskuterte prinsipielle sider av Damfossbrusaken med noen. Han
viser til at kommunen har bidratt økonomisk i flere prosjekter langs fylkesveier, og at de sakene
kan sies å angi politiske retningslinjer for håndteringen av Damfossbrusaken. Rådmannen sier
videre at han diskuterte saken første gang med kommunalsjefen for BDK i desember 2019, etter at
det var klart at det skulle legges fram en sak for politisk behandling. I kapittel 2 så vi at diskusjonen
handlet om hvordan tiltaket kunne finansieres.
Kommunalsjefen sier at enkelte saker ligger i gråsonen mellom å være prinsipielle eller ikkeprinsipielle. Videre en kan være i tvil om administrasjonen skal behandle en sak eller om det grunn
til å tro at politisk nivå ønsker å behandle den. Slike saker vil hun vanligvis drøfte med rådmannen.
Ett typisk vurderingstema i slike drøftinger er om saken eventuelt skal løftes fram for politisk
behandling tidlig eller sent i prosessen.
Kommunalsjefen mener at spørsmålet om kommunen skal inngå avtale med fylkeskommunen om
økonomisk bidrag til tiltak på Damfossbrua, kan ha prinsipielle sider. Hun sier videre at enkelte
mener saken burde vært lagt fram tidlig i prosessen, men at hun er i tvil om det hadde vært riktig.
Etter hennes erfaring, ønsker folkevalgte et kvalitetssikret økonomisk anslag i slike saker. Det er
derfor vanlig praksis i Skien at tiltaket legges ut på anbud før politisk behandling. Det skal da
framgå av anbudsdokumentene at det tas forehold om politisk avklaring. Kommunalsjefen sier
videre at det er eksempler på at eksterne parter har ferdigstilt eller signert avtaler med kommunen.
Signeringen er gjort med forbehold om politisk avklaring.
Fagsjefen opplyser at hun sjelden jobber med saker som er prinsipielle. Likevel er det jevnlig
behov for politiske avklaringer i saker innenfor hennes ansvarsområde. Det gjelder vanligvis saker
med stort fokus eller som er politisk utfordrende. Slike politiske avklaringer gjøres som oftest
underveis i arbeidet. Typiske eksempler er bypakkeprosjekter. Fagsjefen mener at spørsmålet om
kommunen skal bidra økonomisk til tiltak på Damfossbrua, er en prinsipiell sak.

Arbeid med saken i administrasjonen
Forankre saken etter møte mellom kommunen og vegvesenet
I kapittel 3 så vi at referatet fra møte mellom kommunen og Statens vegvesen i juni 2018 sluttet
slik: Det ble enighet om at vegvesenet og Skien kommune har som utgangspunkt et spleiselag
med 50 % hver. Begge parter sjekker mulighetene for finansiering av dette i år.
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Ordfører opplyser at hun oppfattet møte som et informasjons- og diskusjonsmøte og starten på en
prosess. Spesialrådgiveren sier at dette sitatet fra referatet viser til at det skal arbeides videre med
sikte på en avtale om et spleiselag.28
Kommunalsjefen opplyser at hun hadde flere samtaler med spesialrådgiveren om saken, og tror
det var kort tid etter møte mellom kommunen og vegvesenet. Samtalene handlet om hvordan
utbedringer på Damfossbrua kunne finansieres. Kommunalsjefen sier videre at BDK disponerer ca.
5 mill. kr årlig til investeringer som kunne vært aktuelt å bruke, men at uansett ville hun lagt fram
saken for politisk behandling. Slik hun husker det, avsluttet samtalene med at spesialrådgiveren
skulle komme tilbake til henne når det var mer klart hva kostnadene for tiltaket ville bli, det vil si
etter at anbudsrunden var avsluttet.29
I kapittel 2 så vi at spesialrådgiveren var organisatorisk plassert i Byutvikling, men fikk i tillegg
oppgaver som gikk på tvers av flere enheter og oppgaver så lå til andre enheter enn Byutvikling.
Det innebar at han stod ansvarlig overfor ulike linjeledere avhengig av hvilke oppgaver han jobbet
med. I enkelte tilfeller var nærmeste leder kommunalsjefen.
Revisjonen spurte spesialrådgiveren om hvem i kommunen som skulle følge opp arbeidet med en
avtale og sjekke mulighetene for finansiering av nytt rekkverk. Han svarte at det ikke ble avklart.
Spesialrådgiveren opplyser at ingen påla ham å jobbe med dette prosjektet, og at han ikke
oppfattet det som sitt prosjekt. Samtidig sier han at siden han var administrasjonens representant i
møte mellom kommunen og Statens vegvesen i juni 2018, var det naturlig at han ble kommunens
kontaktperson inn mot vegvesenet.

Forankre utvidelse av prosjektet, økt kostnadsramme og utsendelse på anbud
I kapittel 3 så vi at avdelingsdirektøren i Statens vegvesen sendte e-post til fagsjef for By- og
stedsutvikling 21. mars 2019. Her står det at prosjekteringen er ferdig og at tiltaket kan sendes på
anbud. Det står videre at arbeidet har økt i omfang og omfatter nå ny kantdrager, nytt rekkverk og
nye lysmaster og at kostnadene har økt til anslagsvis 3,5 mill. kr. Videre står det: Avtalen var at

28

Møtedeltakerne fra Statens vegvesen har en noe annen oppfatning av hvordan saken skulle følges opp etter møte.
Den ene opplyser at formuleringen i referatet viser til en intensjon. Det var behov for en videre avklaring innad i
vegvesenet og han antar det samme gjaldt innad i kommunen. Den andre opplyser at han oppfattet at ordfører krevde at
det skulle bygges et nytt rekkverk over Damfossen, og at resultatet av møte var at kommunen og vegvesenet skulle
bidra med 50 prosent hver av kostnadene. Innad i Statens vegvesen ble saken fulgt opp av en av dem som deltok i møte
med ordføreren. Etter en vurdering besluttet vegvesenet å gå inn for et spleiselag med kommunen. Saken ble behandlet
i et samarbeidsmøte med fylkeskommunen i august 2018. I referat fra møte står det at mindreforbruk på Skien kanalbru
på ca. 1 mill. kr foreslås brukt på rekkverk på Damfossbrua.

29

Flere opplyser at det er en etablert praksis i Skien kommune å innhente realistiske kostnader for byggetiltak ved å
legge dem ut på anbud. Det skal framgå av anbudsdokumentene at det tas forbehold om politisk avklaring.
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Skien kommune og Telemark fylkeskommune skulle dele kostnadene med 50 % på hver av
partene. Vi har avklart med fylkeskommunen at de dekker sitt bidrag. Men vi kan ikke lyse ut
arbeidene før vi også får bekreftet at Skien kommune bidrar med sin andel.
Samme dag videresendte fagsjefen denne e-posten til spesialrådgiveren, og spør hvordan
finansieringen av kommunens andel på 50 prosent er tenkt. E-posten gikk i kopi til kommunalsjef
for BDK.
Fagsjefen opplyser at hun ikke fikk svar fra spesialrådgiveren, og fulgte opp saken ved å ta den
opp med kommunalsjefen. Fagsjefen redegjorde for at hun hadde fått en e-post fra vegvesenet om
økte kostnader for utbedringene på Damfossbrua. Hun var nylig blitt kjent med at en ansatt i
Byutvikling jobbet med denne saken, og at det ikke var avsatt midler på By- og
stedsutviklingsbudsjetter for en slik sak.
Revisjonen spurte om fagsjefen og kommunalsjefen diskuterte videre oppfølging av saken.
Fagsjefen svarte at hun opplevde at hun først og fremst avrapporterte, og at det ikke var noen
diskusjon om videre oppfølging.
Kommunalsjefen husker denne diskusjonen noe ulikt. Hun opplyser at de snakket om finansiering
og politisk behandling. Kommunalsjefen sier det nå var klart at tiltaket ble dyrere enn først antatt,
og at BDK ikke hadde tilstrekkelig midler på budsjettet. Det var heller ikke mulig å hente midlene
fra investering fordi dette skulle være et tilskudd. Kommunalsjefen sier videre at det dermed var
klart at saken måtte til politisk behandling.
14. juni 2019 svarte spesialrådgiveren til vegvesenet at arbeidene kan sendes på anbud snarest
mulig.
Revisjonen har spurt spesialrådgiveren om hva som var den politiske eller administrative
forankringen for at han skrev til vegvesenet at saken kunne legges ut på anbud. Han svarte at han
ikke hadde tenkt på det, fordi han anså at det ikke kreves forankring for å be om pris. Han skriver
videre at han antok at ordfører hadde ordnet dette, men sier samtidig at han ikke hadde spurt
henne om dette.
Vi har spurt avdelingsdirektøren i vegvesenet om når vegvesenet oppfattet at de fikk bekreftelse
på at kommunen ville bidra med sin finansielle andel. Han svarte at bekreftelsen om å lyse ut på
anbud kom i e-post datert 14. juni 2019.

Avgjørelse om å utarbeide avtaledokument om utbedringer på Damfossbrua
I kapittel 3 så vi at kommunen sendte et avtaleutkast til fylkeskommunen 21. oktober 2019.
Vi spurte spesialrådgiveren om det var noen i kommunens administrasjon som ba ham utarbeide
forslag til avtale med fylkeskommunen. Han svarte at ingen ba ham jobbe med et avtaleutkast.
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Han opplyser at ingen i kommunen kjente til den endelige prisen før 18. oktober 2019. Etter hans
vurdering var det ikke grunnlag for å inngå avtale før dette var kjent.
Kommunalsjefen for BDK opplyser at hun hadde flere samtaler med spesialrådgiveren høsten
2019. En av sakene de snakket om var Damfossbrua. Kommunalsjefen hadde behov for å bli
oppdatert på status i saken, og klargjøre at saken måtte til politisk behandling.
I oktober 2019 startet samarbeidet mellom spesialrådgiveren i kommunen og rådgiveren30 i
fylkeskommunen om et avtaledokument om økonomisk bidrag fra kommunen og utbedringer på
Damfossbrua. De har ulik oppfatning av hvordan samarbeidet om et avtaledokument om
utbedringer på Damfossbrua startet. Spesialrådgiveren i kommunen opplyser at han ble kontaktet
av rådgiveren som sa at de måtte få på plass en avtale om utbedringene på Damfossbrua. De ble
enige om at spesialrådgiveren skulle utarbeide et utkast til avtale, og at rådgiveren skulle gi
tilbakemeldinger på endringene han vill ha med. Rådgiveren i fylkeskommunen sier at han fikk en
e-post fra spesialrådgiveren 21. oktober. Han ikke huske å ha vært i kontakt med
spesialrådgiveren før det.
I kapittel 3 så vi at assisterende rådmann og senere kommunalsjefen for BDK overtok arbeidet
med avtaleutkastet fram til det ble forelagt UKMB i januar 2020.

5.6. Revisors vurdering – delegert myndighet og tildelt ansvar
Politisk behandling
Det er etablert praksis i Skien kommune å innhente realistiske priser ved anbud før en sak legges
fram for politisk behandling. Det er også eksempler på at administrasjonen har fremforhandlet eller
signert avtaler med eksterne parter før politisk behandling.
Ifølge kommunalsjefens beskrivelse av samtalene med spesialrådgiveren etter møte mellom
kommunen og Statens vegvesen i 2018, var dette planen for administrasjonens arbeid med
utbedringer på Damfossbrua. Rekkefølgen i denne planen ble fulgt. Da Statens vegvesen formidlet
til kommunen i oktober 2019 at leverandør var valgt og at de snart skulle skrive kontrakt, startet
samarbeidet med fylkeskommunen om en avtale om å dele kostnadene. Da avtalen var
ferdigforhandlet, ble saken lagt fram for UKMB i januar 2020.
Ifølge delegeringsreglementet kan HOTS/UKMB ta avgjørelser om saker innenfor eget
ansvarsområde31. Videre kan utvalget fordele de årlige midlene i Belønningsordningen, og bystyret

30

Rådgiveren fra fylkeskommunen var fast deltaker i samarbeidsmøtene med Statens vegvesen, og var slik sett kjent
med arbeidet med vegvesenets arbeid med Damfossbrua.
31

HOTS/UKMB har blant annet ansvar for parker, kommunale veger, torg og offentlig parkering .
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har vedtatt at en del av belønningsmidlene for 2020 kan gå til gang- og sykkeltiltak i bysentrum og
definerte lokalsentra i Skien kommune. Etter vår vurdering gir ikke delegeringsreglementet utvalget
myndighet til å bruke disse midlene på tiltak som ligger utenfor kommunens ansvarsområde.
Drift og vedlikehold på Damfossbrua er et fylkeskommunalt ansvar. Hvorvidt kommunen skal bidra
med personellressurser og økonomiske ressurser i en slik sak, er etter vår vurdering et prinsipielt
spørsmål. Ifølge kommunens politiske delegeringsreglement, skal bystyret selv treffe vedtak i
saker som er av prinsipiell og overordnet betydning for kommunen. Saken om utbedringer på
Damfossbrua skulle dermed vært lagt fram for bystyret.
Både ordfører og flere i administrasjonen mener at Damfossbrusaken er en prinsipiell sak.
Samtidig viser de til tidligere saker der politisk nivå har sendt prinsipielle saker tilbake til
administrasjonen og bedt om at sakens økonomiske sider utredes. Dette forstås slik at politisk nivå
ikke ønsker å ta stilling til saken før de økonomiske konsekvensene er klarlagt. Kommunalsjefen
mener det derfor kan være riktig å legge fram prinsipielle saker sent i prosessen. Eksempelvis var
dette riktig i Damfossbrusaken.
Når politisk nivå ber administrasjonen utrede de økonomiske sidene i en sak, er det etter vår
vurdering ikke en retur av saken, men et vedtak om å arbeide videre med den. Administrasjonen
får et klart styringssignal og må rydde plass tidsmessig og personellmessig for å følge opp dette
vedtaket.
Det framgår ikke av Skien kommunens politiske reglement når i forløpet en prinsipiell sak skal
legges fram for bystyret. Vi mener imidlertid at Damfossbrusaken burde vært lagt fram for politisk
behandling tidlig i prosessen siden det prinsipielle i denne saken er om kommunen skal bidra
økonomisk på et område som ligger utenfor kommunens ansvarsområde.

Arbeid med saken i administrasjonen
Siden ansvaret for drift og vedlikehold av Damfossbrua ligger utenfor kommunens ansvarsområde,
følger det ikke direkte av rådmannens delegeringsreglement hvem som har ansvar for saken. Slike
saker må i hvert konkret tilfelle tildeles slik at ansvaret for saken er klart og entydig plassert hos en
leder eller ansatt.
Kommunalområdet BDK har blant annet ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier, parker
og torg. I den grad administrasjonen skal jobbe med tiltak på fylkesveier, er det sånn sett rimelig at
ansvaret legges til BDK.
Kommunalsjefen for BDK og spesialrådgiveren har ulik oppfatning av om spesialrådgiveren ble
tildelt ansvaret for å følge opp kommunens arbeid med Damfossbrusaken. Kommunalsjefen
opplyser at hun hadde samtaler med spesialrådgiveren i etterkant av møte mellom kommunen og
Statens vegvesen i juni 2018, og ba ham komme tilbake til henne når det forelå realistiske priser
på utbedringene. Spesialrådgiveren sier at han aldri ble tildelt ansvar for Damfossbrusaken.
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Resultatet av denne svikten i kommunikasjonen mellom kommunalsjefen og spesialrådgiveren, var
at ingen fullt ut tok ansvar som saksbehandler for saken før sent på høsten 2019. Da ba
rådmannen kommunalsjef for BDK om å lage en sak som skulle legges fram for politisk
behandling. Fra dette tidspunktet er det kommunalsjefen som saksbehandler saken.
Høsten 2018 spurte Statens vegvesen om spesialrådgiveren skal være kommunens kontaktperson
i Damfossbrusaken. Å være kontaktperson i en konkret sak ut mot eksterne parter, legges
vanligvis til den som er tildelt ansvar som leder eller saksbehandler for saken. Siden
spesialrådgiveren oppfattet at han ikke var tildelt ansvar for saken, burde han orientert fagsjefen
for By- og stedsutvikling eller kommunalsjefen for BDK om forespørselen fra vegvesenet. Det ville
gjort dem oppmerksomme på at spesialrådgiveren ikke oppfattet at han var tildelt ansvar for
Damfossbrusaken og gitt dem mulighet til å avklare hvem som skulle ha ansvaret.
14. juni 2019 sendte spesialrådgiveren e-post til Statens vegvesen og ba om at utbedringene på
Damfossbrua ble lagt ut på anbud. I oktober 2019 startet spesialrådgiveren i kommunen og
rådgiveren i fylkeskommunen et samarbeid med sikte på å utarbeide et avtaleutkast om deling av
kostnadene for utbedringene på Damfossbrua. Dersom spesialrådgiveren ikke var tildelt ansvar for
Damfossbrusaken, burde han heller ha orientert om at saken lå utenfor hans ansvarsområde til
fagsjefen eller kommunalsjefen slik at de kunne følge opp saken videre.
Det kunne vært i tråd med tildelt saksbehandleransvar å be vegvesenet sende Damfossbrua på
anbud, dersom vegvesenet ble gjort oppmerksom på at kommunens formål med anbudet var å
innhente kunnskap om realistisk pris, og dersom det var tatt forbehold om politisk avklaring i
tilbakemeldingen. Dette ble ikke gjort.
Myndighet til å ta beslutninger som binder kommunen økonomisk eller som fører til et samarbeid
med en ekstern aktør med sikte på avtaleinngåelse, avgjøres vanligvis av administrative ledere
eller på politisk nivå. Etter vår vurdering har spesialrådgiveren gitt signaler til vegvesenet og
fylkeskommunen som i sin konsekvens ble beslutninger, og som dermed lå utenfor hans
myndighet og ansvar.
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5.7. Fakta – saksutredning
Revisjonskriterium:
Kommunens arbeid med utbedringer på Damfossbrua må være i tråd med kravene om
tilstrekkelig saksutredning

5.7.1. Saksutredning – administrative avgjørelser
Kommunens reglementer for saksutredning
Vi får opplyst at relevant lovverk, samt kommunens delegeringsreglementer,
saksbehandlingsreglement, maler for saksframlegg osv angir kommunens krav til saksbehandling.
Kommunens saksbehandlingsreglement er datert 17. august 2017 og kalles Rutiner – Felles sakarkivløsning i Grenlandskommunene. Reglementet retter primært oppmerksomheten inn mot
dokumenthåndtering, og konkretiserer i liten grad hva som menes med at en sak er tilstrekkelig
utredet.

Saksutredning – utbedringer på Damfossbrua
Arbeid med saken etter møte i juni 2018
I pkt. 5.7.1. så vi at etter møte mellom kommunen og Statens vegvesen i juni 2018, skulle det
arbeides videre med tiltak for å få til utbedringer på Damfossbrua. Mulighetene for finansiering
skulle følges opp og det skulle arbeides med en avtale.
Vi så også at kommunalsjefen for BDK tok lederansvar for saken. Hun opplyser at hun diskuterte
mulige finansieringsmåter med spesialrådgiveren og ba ham komme tilbake etter at realistisk pris
var klarlagt gjennom anbud.

Utvidelse av prosjektet, økt kostnadsramme og utsendelse på anbud
I kapittel 3 så vi at Statens vegvesen sendte e-post til fagsjef for By- og stedsutvikling 21. mars
2019. Her opplyses det at arbeidet har økt i omfang og omfatter nå nytt rekkverk, ny kantdrager og
nye lysmaster og at kostnadene har økt til anslagsvis 3,5 mill. kr. Det står videre at avtalen var at
kommunen og fylkeskommunen skulle dele kostnadene med 50 prosent hver. Det er avklart at
fylkeskommunen dekker sitt bidrag, men tiltaket kan ikke sendes på anbud før vegvesenet får
bekreftelse på at Skien kommune vil bidra med sin andel.
Denne e-posten inneholder ny informasjon om prosjektet. Informasjonen vil ha betydning for hva
som skal bygges, og kan påvirke kommunens økonomiske bidrag. Det er derfor rimelig å anta ulike
sider av saken burde utredes nærmere. Aktuelle utsjekk- og utredningstemaer på dette tidspunktet
kan være;
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Kan/ønsker Skien kommune å bidra økonomisk i denne saken?



Foreligger det en avtale om å dele kostnadene med 50 prosent hver? Dersom ja, dekker
avtalen alle forhold som bør være avklart?



I utgangspunktet var det aktuelt at kommunen deltok i et spleiselag om å heve rekkverket.
Etter prosjektering er prosjektet utvidet med ny kantdrager og nye lysmaster. Skal
kommunen bidra økonomisk til ny kantdrager og nye lysmaster eller kun til hevingen av
rekkverket?



Innledende anslag fra Statens vegvesen var 1, 6 mill. kr. Nå har dette økt til 3,5 mill. kr. Er
det fortsatt aktuelt for kommunen å bidra økonomisk?

I kapittel 3 så vi at fagsjefen spurte spesialrådgiveren hvordan tiltaket var tenkt finansiert, uten å få
svar. Deretter diskuterte fagsjefen de økonomiske sidene av saken med kommunalsjefen.
Fagsjefen og kommunalsjefen har ulik oppfatning av om de drøftet videre oppfølging og hva denne
oppfølgingen skulle være.
Det foreligger ingen dokumentasjon på at ovennevnte temaer ble sjekket eller utredet før
kommunen bekreftet overfor vegvesenet 14. juni 2019 at saken kan sendes på anbud.
I kapittel 3 så vi at arbeidet med en avtale mellom kommunen og fylkeskommunen om å dele
kostnadene for utbedringer på Damfossbrua pågikk i perioden oktober 2019 – januar 2020.
I det første avtaleutkastet fra kommunen står det at Damfossbrua er en del av fylkesvei 59 og er
fylkeskommunens ansvar. Det har vært en dødsulykke på brua, og mange går og sykler på stedet.
Denne strekningen er prioritert fra kommunens side. Det er enighet om at en tar som utgangpunkt
et spleiselag med 50 prosent hver. Kommunens bidrag skal være ekskl. mva., og fylkeskommunen
skal ha ansvar for eventuell kostnadsøkning.
I avtaleutkastet som ble lagt fram for UKMB 21. januar, står det at det skal inngås avtale mellom
Skien kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune om bygging av rekkverk på
Damfossbrua på fylkesvei 59. Det står videre at avtalen regulerer fylkeskommunens eieransvar,
finansieringsansvar, byggherreansvar og ansvar for forvalt, drift og vedlikehold av prosjektet. Det
står også at totalkostnad for prosjektet er beregnet til 3,0 mill. kr ekskl. mva., og at kommunen vil
yte et tilskudd til fylkeskommunen på 1,5 mill. kr. Eventuelle kostnadsøkninger dekkes av
fylkeskommunen.

5.7.2. Saksutredning – politisk behandling
Reglementer
Gjeldende mal for saksframlegg skal brukes om saker som skal til politisk behandling, ble vedtatt
av rådmannens ledergruppe 9. mai 2016, og lagt fram for bystyret til orientering, jf. sak 15/16.
I malen står det at saksbehandler skal redegjøre for sakens viktigste sider. Dette konkretiseres
ikke. Videre skal alternative løsninger beskrives, og det skal legges vekt på hva som skiller de
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ulike løsningene når det gjelder fordeler og ulemper. Deretter skal saksbehandleren vurdere de
ulike alternativene, og avslutte med rådmannens konklusjon og anbefaling. Dersom saken får
konsekvenser for budsjettet skal det i saken fremmes forslag om budsjettendring.

Saksutredning – utbedringer på Damfossbrua
I avsnittet om bakgrunn for saken i saksframlegget i UKMB-sak 1/20, står det at politisk ledelse
ønsket å sikre høyere rekkverk på Damfossbrua etter et dødsfall på stedet i 2017.
I avsnittet om saksutredning står det at mange går og sykler over bruene i sentrum og at
rekkverket på Damfossbrua ikke fyller kravene til høyder som stilles i dag. Det er derfor
framforhandlet et forslag til avtale som innebærer 50/50 prosent deling av kostnadene. Tiltaket har
blitt mer kostnadskrevende enn først antatt. Dette skyldes at man ikke kan utbedre rekkverket uten
å forsterke broveggen som fundament for utbedringen. Det står også at Skien yter et tilskudd
begrenses oppad til 1, 5 mill. kr. Eventuell kostnadsøkning dekkes av fylkeskommunen.
I rådmannens vurdering står det at dette er en av kommunens mest trafikkerte gang- og
sykkelveier. Det er derfor viktig å utbedre brua slik at sikkerheten til myke trafikanter blir ivaretatt
ved at brua får et forskriftsmessig rekkverk. Det står også at fylkeskommunen har valgt å
igangsette prosjektet før det foreligger skriftlig avtale mellom kommunen og fylket.
Rådmannen innstiller på at avtalen mellom kommunen og fylkeskommunen godkjennes, og at
kommunens andel finansieres med ufordelte belønningsmidler for 2020.

5.8. Revisors vurdering – Saksutredning
Saksutredning – administrative avgjørelser
Hvilke temaer som bør utredes og omfanget av utredningene vil variere avhengig av hvor
inngripende, omfattende og komplisert en sak er, og må avgjøres i hver sak.
Få spørsmål i saken om utbedringer på Damfossbrua har blitt utredet.
Etter vår vurdering burde spørsmålet om kommunen skal bidra økonomisk i et tiltak som ligger
utenfor kommunens ansvarsområde og hvordan en slik forpliktelse skal avtalereguleres, vært
utredet. Dette burde vært gjort i en tidlig fase, slik at spørsmålet var avklart før arbeidet med de
økonomiske og juridiske sidene startet.
Da kommunen fikk informasjon om at prosjektet var utvidet og kostnadene hadde økt i mars 2019,
burde flere sider av saken vært utredet før kommunen ga klarsignal om at saken kunne sendes på
anbud. Vi ser at spørsmålet om finansieringen blir drøftet i denne perioden, men fokuset rettes mot
hvor kommunen kan finne inndekning. Igjen er det aktuelt å utrede om kommunen skulle bidra
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økonomisk. Videre er det aktuelt å utrede hva som eventuelt skal være omfanget av kommunens
bidrag og hvilke kostnader bidraget skal dekke.
Arbeidet med avtaleutkastene har hele tiden bygget på tre økonomiske premisser; kommunen skal
bidra, bidraget skal være 50 prosent av prisen for hele tiltaket innhentet ved anbud, og eventuelle
merkostnader skal dekkes av fylkeskommunen. Hvorvidt dette skulle være premissene for
kommunens arbeid med avtalen burde vært utredet før arbeidet med avtalen startet.

Saksutredning – politiske avgjørelser
Saksframlegget i UKMB-sak 1/20 inneholder ikke beskrivelser av fordeler eller ulemper med den
foreslåtte løsningen for ønsket om økt sikkerhet på Damfossbrua. Det inneholder heller ikke
beskrivelser av alternative løsninger. Dermed kan ikke ulike alternativer vurderes opp mot
hverandre. Saksframlegget er dermed ikke fullt ut i tråd med kravene i mal for saksframlegg.
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6. Konklusjoner og anbefalinger
Har Skien kommune håndtert saken om bidrag til utbedringer på fylkesvei 59 over
Damfossen i tråd med gjeldende regler, reglementer og etablert praksis for forsvarlig
saksbehandling?

6.1. Konklusjoner
Kommunen har en etablert praksis for samarbeid mellom ordfører og rådmann for å avklare
hvordan enkeltsaker som dukker opp gjennom året skal følges opp. Denne praksisen ble ikke fulgt
av ordfører i saken om utbedringer på Damfossbrua.
Kommunen har flere reglementer for å sikre forsvarlig saksbehandling, men Damfossbrusaken har
i liten grad blitt håndtert i tråd med disse reglementene.
Damfossbrusaken ble bedre forankret etter at den ble drøftet i to samordningsmøter i november og
desember 2019, og rådmannen klargjorde at saken skal legges fram for politisk behandling og ga
ansvaret for denne oppgaven til kommunalsjefen for BDK.
Administrasjonens arbeid med Damfossbrusaken har pågått i snart to år uten nødvendige
avklaringer, og det er gjort flere feil underveis i saksbehandlingen uten at det er fanget opp og fulgt
opp.


Administrasjonen startet arbeidet med saken uten at det forelå tydelige styringssignaler fra
politiske organer eller administrative ledere som er delegert myndighet til å gi slike signaler.



Saken er lite dokumentert i kommunens arkiv.



Ansvaret som saksbehandler for saken var lenge uavklart.



Flere sentrale spørsmål i saken ble ikke utredet før det ble tatt avgjørelser i økonomiske og
juridiske spørsmål.

Å følge opp feil og mangler i saksbehandlingen er vanligvis et lederansvar. Håndteringen av
Damfossbrusaken gir grunn til å spørre om rådmannen har tilstrekkelige tiltak for betryggende
kontroll med saksbehandlingen eller om gjeldende tiltak ikke er iverksatt slik de skal i denne saken.

Anbefalinger
Siden saken om inngåelse av avtale med fylkeskommunen og eventuelt økonomisk bidrag til
utbedringer på Damfossbrua ikke er ferdig behandlet, gir vi ikke anbefalinger i saken.
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Litteratur og kildereferanser
Lover og forskrifter


Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).



Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova)



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



Lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv



Forskrift 17. juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon



Forskrift 15. desember 2017 nr. 2105 om offentlege arkiv

Offentlige dokument


Prop. 46L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner



Ot.prp. nr. 42 (1991-1992) Om lov om kommuner og fylkeskommuner



NOU 2019:5 Ny forvaltningslov

Bøker


Håndbok for ordførere, utgitt av KS i 2017



KS Folkevalgtprogram 2019 – 2023
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Vedlegg 1 – Høringsuttalelser
Høringsuttalelse fra rådmannen i Skien
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Høringsuttalelse fra ordfører i Skien (i permisjon i perioden oktober 2019 - juni 2020)
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Høringsuttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune
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Høringsuttalelse fra tidligere spesialrådgiver i Skien kommune (nå pensjonist)
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Høringsuttalelse fra tidligere avdelingsdirektør i Statens vegvesen (nå pensjonist)
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Vedlegg 2 – Metode og kvalitetssikring
Den praktiske gjennomføringen
Forvaltningsrevisjonen startet opp ved oppstartbrev 21. februar 2020. Oppstartsmøte ble holdt 5.
mars 2020 med rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjef for BDK og fagsjef for By- og
stedsutvikling til stede.
Datainnsamling og rapportskriving har foregått i perioden fra oppstartsbrev ble sendt til rapporten
ble sendt på høring.

Innsamling av data
For å undersøke kommunens arbeid med utbedringer på Damfossbrua, har vi gjennomgått flere
kommunale dokumenter. Det omfatter politiske saker som har betydning for saken, og flere
kommunale reglementer. Sistnevnte omfatter Delegasjon- og saksbehandlingsreglement 20152019, Rådmannens administrative delegasjon fra 2015 og BDK – Kommunalsjefens administrative
delegasjon (intern delegasjon fra nivå 2 til nivå 3) fra 2018.
Vi har intervjuet ordfører, rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjef for BDK og fagsjef for
By- og stedsutvikling. Referatene fra intervjuene er godkjent.
Den tidligere spesialrådgiveren har sendt revisjonen et notat der det redegjøres for
hendelsesforløpet i saken.
Vi har gjennomført intervju via e-post med den tidligere spesialrådgiveren og bedt om informasjon
fra arkivtjenesten i kommunen. Vi har også gjennomført intervju via e-post med ansatte i Statens
vegvesen og fylkeskommunen som har jobbet med saken.
Vi har gjennomgått en lang rekke e-poster som ble sendt mellom kommunen og vegvesenet i
perioden juni 2018 – desember 2019. Det samme gjelder e-poster sendt mellom kommunen og
fylkeskommunen i perioden oktober 2019 – januar 2020. Vi har også gjennomgått e-poster sendt
internt i vegvesenet.
Leder for bystyresekretariatet har gjennomgått referatene fra samordningsmøtene mellom ordfører
og rådmann, og oversendt informasjon om når Damfossbrusaken ble behandlet og hva som stod
om saken i referatene.
Rådgiver i fylkeskommunen har gjennomgått referatene fra samarbeidsmøtene mellom
fylkeskommunen og vegvesenet, og oversendt informasjon om når Damfossbrusaken ble
behandlet og hva som stod om saken i referatene.
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Relevans og pålitelighet
Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i rapporten er
pålitelig og relevant.
Relevans (gyldighet) handler om at en undersøker de forholdene som problemstillingene handler
om. Pålitelighet (reliabilitet) handler om at innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig – at
innholdet er til å stole på. Både relevans og pålitelighet vurderes i forbindelse med
kvalitetssikringen av forvaltningsrevisjonen.
Undersøkelsen bygger på data innhentet ved hjelp av flere metoder og fra ulike kilder, jf.
beskrivelsen ovenfor.
Deler av informasjonsinnhentingen er gjort under koronapandemien. I intervju gjorde rådmannen
oppmerksom på at i en hektisk arbeidssituasjon har det ikke vært mulig å gjennomgå e-poster eller
annen informasjon i forkant av intervjuet, og at svarene er basert på det han husker.
Kommunalsjefen for BDK har også gjort oppmerksom på at intervjuet er gjennomført i en
ekstraordinær situasjon, og at det kan prege svarene hennes.
Vi har tatt hensyn til de muligheter og begrensninger som ligger i datagrunnlaget, og mener at de
innsamlede dataene er tilstrekkelig relevante og pålitelige som grunnlag for våre vurderinger og
konklusjoner.

Personopplysninger
I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen har vi behandlet personopplysninger som navn og
e-postadresse til ansatte i kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen. Vårt rettslige
grunnlag for å behandle personopplysninger er kommuneloven § 24-2 fjerde ledd.
Vi har også behandlet personopplysninger som navn og e-postadresse for tidligere ansatte i
kommunen og Statens vegvesen. Vi har gjort dem særskilt oppmerksom på hvilke krav til
dokumentasjon vi har, hvilke personopplysninger om dem vi har behandlet, og opplyst om hvor vår
personvernerklæring kan leses.
Vi behandler personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring.
Personvernerklæringen er tilgjengelig på vår nettside www.vtrevisjon.no.

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres, dokumenteres og rapporteres i samsvar med lov og
forskrift, og god kommunal revisjonsskikk, jf. kommuneloven §24-2. Denne forvaltningsrevisjonen
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er gjennomført i samsvar med kommuneloven, forskrift om kontrollutvalg og revisjon og RSK 001
Standard for forvaltningsrevisjon32.
RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at
undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det sikres at det
er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og
konklusjoner.
Vestfold og Telemark revisjon IKS har et system for kvalitetskontroll som er i samsvar med den
internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som
utfører revisjon og begrenset revisjon av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og
beslektede tjenester. Denne forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt
kvalitetskontrollsystem og i samsvar med kravene i RSK 001.

32 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 2011, og er gjeldende som god
kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder, fastsett av International
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).
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På vakt for
fellesskapets
verdier
Rapporten er utarbeidet av
Vestfold og Telemark revisjon IKS

Har du spørsmål til rapporten?
Ta kontakt med oss:
Telefon: 35 91 70 30 / 33 07 13 00
E-post: post@vtrevisjon.no

www.vtrevisjon.no

