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Fem grunner til kostnadssprekk
Stortingets byggeprosjekt blir en kostbar affære for skattebetalerne. Hvorfor går 
det så galt med noen prosjekter?

S
tortingets bygge
prosjekt skulle koste 
rundt 700 millioner 
kroner. Nå er prislap
pen nærmere 
tredoblet, og kan 

ende på cirka 1,8 milliarder. 
Riksrevisjonen har analysert 
byggeprosjektet og kom med 
krass kritikk av hvordan 
prosjektet er blitt håndtert.

Det er ikke første gang vi hører 
om offentlige prosjekter som går 
fryktelig galt. Sporveiens 
billettsystem Flexus er et 
eksempel på et prosjekt som 
bokstavelig talt sporet av. Navs 
ITprosjekt ble stanset etter å ha 
brukt 700 millioner kroner. 
Byggingen av det nye Holmen
kollanlegget kostet dobbelt så 
mye som planlagt.

Mislykkede offentlige prosjek
ter medfører unødvendig bruk 
av fellesskapets penger. Private 
prosjekter som feiler, kan ha stor 
innvirkning på bedriften ved 
unødige kostnader og tap av 
forretningsmuligheter.

Hvorfor går det så galt i 
enkelte prosjekter? Her er fem 
årsaker som går igjen i utrednin
ger og forskning innenfor 
fagfeltet prosjektledelse.

mange systemer som skal 
integreres, tekniske utfordringer 
eller omfattende administrative 
rutiner.

3) Uklar beskrivelse av 
prosjektets omfang fra oppdrags-
giver, dvs. hva som skal bestilles 
og leveres. Dette kan skyldes at 
det ikke er gjort en god nok 
vurdering av behovene som skal 
dekkes. Dermed blir kravene som 
skal ligge til grunn for arbeidet 
uklare. Nye behov, endrede krav 
og økning i prosjektets omfang 
medfører ofte forsinkelser og 
ekstra kostnader.

4) Iver etter å komme i 
gang. Man føler et tidspress. 
Ofte er ikke de det tekniske 

en god estimeringsprosess der 
omfang og kvalitet er avklart. I 
styringsdokumentet må det gis 
tydelige styringssignaler om 
prioritering mellom budsjett, 
tidsfrist og kvalitet/omfang.

Usikkerheten ved prosjektet 
bør analyseres og det må 
iverksettes tiltak for å håndtere 
usikkerheten. Det bør beregnes 
og settes av en økonomisk 
reserve for å dekke uforutsette 
kostnader. Oppdragsgiver eller 
en styringsgruppe må kontrol
lere bruken av reserven.

Når nye ønsker og forslag til 
endringer dukker opp under
veis i prosjektet, må man ha 
gode rutiner for å styre dette. 
Oppdragsgiver bør utarbeide en 
tydelig kontraktsstrategi mot 
leverandørene og kunne sette 
seg inn i leverandørens ståsted.

Forskning viser at det er 
avgjørende å ha en dyktig og 
motivert prosjektorganisasjon, 
tydelig ansvarsfordeling og gode 
rutiner og systemer for oppføl
ging av prosjektet. Sørg for god 
kommunikasjon og at man i 
prosjektet har en felles strategi 
for hvordan kommunisere og 
utøve relasjonen til leverandø
rer og andre interessenter.

Jan Terje Karlsen, professor i 
prosjektledelse ved 
Handelshøyskolen BI

arbeidsgrunnlaget god nok 
utredet. Planleggingen er 
mangelfull. Dette fører i mange 
tilfeller til dårlige beslutninger, 
man gjør feil som må rettes opp 
og ekstra kostnader påløper.

5) Kostnadselementer som er 
utelatt eller glemt. Dette kan 
skyldes slurv, utilstrekkelig 
informasjon, eller manglende 
erfaring og kompetanse. Det kan 
også dukke opp uventede ekstra 
kostnader på grunn av uforutsette 
forhold. Andre kostnader man lett 
kan glemme å ta høyde for er 
prisstigning, valuta endringer og 
administrasjon av prosjektet.

Heldigvis går det ikke like galt 
med alle prosjekter. Det er jo 
gjerne de mislykkede prosjektene 
vi får høre om. De aller fleste 
prosjekter fullføres med suksess.

Tre kjente prosjekter som gikk 
bra er byggingen av nye Bislett 
stadion, den nye operaen i 
Bjørvika og fregattprosjektet til 
Sjøforsvaret. Det som kjenneteg
net disse prosjektene, er at de 
fulgte mange av prinsippene for 
god prosjektstyring. Hva kan vi 
lære av vellykkede prosjekter?

Oppdragsgiver må sørge for at 
prosjektet er forankret i et godt 
gjennomarbeidet styringsdoku
ment der det er samsvar mellom 
prosjektets mål og forventninger 
og rammebetingelser.

Kostnadsrammen bør bygge 

1) Bevisst underbudsjettering 
som øker sjansen for at prosjekt-
forslaget blir godtatt. Å underby 
på kostnader kan i første runde 
være helt avgjørende for å komme 
i betraktning. Når prosjektet er 
startet opp er det ofte vanskelig å 
stoppe det. Det må bevilges ekstra 
penger når de reelle kostnadene 
kommer på bordet.

2) Undervurderer kompleksite-
ten i prosjektet. Ofte ser man at 
beslutningstagere har for 
optimistiske planer for gjennom
føring. Mange prosjekter viser 
seg også å være mer komplekse 
enn det man hadde forutsatt. 
Dette kan skyldes manglende 
informasjon, ny teknologi, 
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gode nye avtaler med Storbritan
nia der det trengs. EØSavtalen 
er et viktig ledd i vår tilknytning 
til Europa. Vi setter den ikke i 
spill, vi slår ring om EØSavtalen.

Norge deltar i EUs indre 
marked gjennom EØSavtalen, og 
derfor ønsker vi muligheten til å 
ta del i felles løsninger, både 
permanente og overgangsordnin
ger, mellom EU og Storbritannia, 
på områder som berører det indre 
marked. Derfor holder vi tett 
dialog både med britene, med EU 
og med de øvrige EUlandene.

Tilbakemeldingen fra EU er at 
et fortsatt velfungerende 
EØSsamarbeid også er i EUs 
interesse. Det har vært budska
pet fra EUs forhandlingsleder 
Michel Barnier i alle møtene vi 
har hatt med ham og hans team, 
så vel som fra EUs medlemsland.

EØSavtalens hensikt er å 
skape et enhetlig indre marked i 

Vi forbereder 
oss godt
Kirsti Mehti antyder i sitt innlegg 
i DN 26. juni at Norge ikke 
forbereder seg på konsekven
sene av brexit. Jeg kan betrygge 
henne med at vi er i full gang.

Når britene nå skal ut av EU og 
EØS, vil det få konsekvenser for 
Norge. Regjeringens mål er at vi 
skal ta godt vare på EØSsamar
beidet. Samtidig skal vi sikre 

Europa med EU og de landene 
fra Efta som deltar. Avtalen 
bygger på forutsetningen om at 
nytt regelverk for det indre 
marked skal innlemmes i 
landene som deltar, slik at det 
blir like regler for bedrifter, 
arbeidstagere, pensjonister, 
studenter og så videre, i hele 
EØS – uavhengig av om du er 
norsk eller nederlandsk. Dette 
regelverket er vi med på å 
utforme, men vi sitter ikke 
rundt bordet når reglene vedtas 
i Brussel. Det gjør bare EUland. 
Britene har sagt at de ikke vil ta 
inn lovgivning fra Brussel, og at 
de skal ut av det indre marked. 
Det er et budskap regjeringen 
må forholde seg til. Vi følger 
utviklingen og budskapet fra 
både EU og Storbritannia nøye.

Frank Bakke-Jensen, EØS- og 
EU-minister

Butikk er  
politikk
Med forvaltningen av bistands
midler følger det politisk ansvar. 
Norfund skyver ansvaret til side 
når de gjennom sine investerin
ger styrker den rike makteliten i 
Honduras.

19. juni stilte vi i en kronikk i 
DN spørsmål om Norfunds 
mandat bør endres. Bakgrunnen 
er fondets investeringer i 
Honduras’ største bank, Fichosa. 
Vi mener Norfunds investeringer 
må bidra til å redusere ulikhet og 
maktkonsentrasjon, ikke til å 
styrke rike eliter. Administre
rende direktør i Norfund, Kjell 
Roland, svarte 25. juni at målet 
må være å fremme mest mulig 
investering i utviklingsland, og 
at man ikke skal blande politikk 
og butikk.

Ideen om at Norfund kan 
drive butikk og vi andre politikk 
er høyst problematisk. Norfunds 
valg av samarbeidspartnere har 
stor effekt i de landene fondet 
investerer i. Den øvrige utvi
klingsstøtten til Honduras hadde 
dessuten vært mer effektiv 
dersom Norfund ikke samarbei
det med og styrket interessene 
til en liten elite i landet.

Eierne av Fichosa er ikke bare 
økonomiske eliter, men har 
politisk innflytelse. Informasjo
nen om bankens involvering for 
legitimering av kuppet i 2009 er 
dokumentert og delt av Latin
Amerikagruppene i 2014. Får vi 
bedre utvikling ved å putte mer 
penger inn i denne elitegruppens 
bank?

Vi skal ikke investere for 
enhver pris. Derfor har vi lenge 
etterlyst at Norfund må snakke 
med sivilsamfunnsorganisasjo

ner i landene de investerer i, for 
å få et bedre bilde av hvilke 
interesser de støtter. Nå ber vi 
politikerne påse at Norfund får et 
mandat i tråd med norsk 
utviklingspolitikk.

Beate Thoresen og Per Ranestad, 
seniorrådgivere i Norsk Folkehjelp
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