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0. HOVEDBUDSKAP
Revisjonen sine konklusjoner i denne undersøkelsen er som følger:


Har kommunestyret og formannskapet blitt tilstrekkelig informert om arbeidet
med samlokalisering?

Hammerfest Eiendom KF har ikke i tilstrekkelig grad informert kommunestyret og
formannskapet om foretakets planer om å leie Parkgata 18. Det samme gjelder
informasjon om korrespondanse og møter med eierne av bygget (Isbjørn Eiendom
AS), igangsatte arbeider med ombygging i lokalene, samt utgifter knyttet til dette.


Har styret overtrådt sin myndighet?

Styret i Hammerfest Eiendom KF hadde myndighet til å igangsette prosesser knyttet
til samlokalisering og leie av lokaler på det tidspunkt vedtakene ble gjort i perioden
august til desember 2012. Dette i henhold til vedtatte prosedyrer for anskaffelse og
salg av eiendom, vedtatt av kommunestyret i 2010. Revisjonen vurderer det derfor slik
at styret ikke har overtrådt sin myndighet i forhold til dette punkt.
Årsbudsjettet til Hammerfest Eiendom KF vedtas på rammenivå av kommunestyret.
Dette betyr at foretaket selv kan fordele innenfor rammen. Revisjonen har heller ikke
funnet styrevedtak som gjelder budsjettering og tildeling av budsjettmidler til
ombygging i Parkgata 18. Revisjonen vurderer det derfor slik at styret ikke har
overtrådt sin myndighet i forhold til dette punkt.
Revisjonen vurderer det derfor slik at styret ikke har overtrådt sin myndighet, jf.
kommuneloven § 67.


Har daglig leder overtrådt sin myndighet?

Revisjonen vurderer det slik at daglig leder har overtrådt sin myndighet, jf.
kommuneloven § 71. Revisjonen vil videre bemerke at daglig leder ikke synes å ha
etablert rutiner for internkontroll i foretaket som er betryggende, jf. kommuneloven
§ 71 nr. 2. Revisjonen vil imidlertid tilføye at det er styret i foretaket som har det
overordnede ansvaret for å påse at slike rutiner er etablert.


Foreligger det bindende avtale om leie av Parkgata 18?

Etter en konkret vurdering av hendelsesforløpet vurderer revisjonen det slik at det er
kommet i stand en bindende avtale mellom Hammerfest Eiendom KF og Isbjørn
Eiendom AS om leie av Parkgata 18. Vi vil gjøre oppmerksom på at andre instanser
kan komme fram til andre konklusjoner enn det revisjonen har gjort på dette punkt.
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Har arbeidet med å finne lokaler skjedd i tråd med grunnleggende krav til
offentlige anskaffelser?

Hammerfest Eiendom KF sitt arbeid med å skaffe lokaler har ikke skjedd i tråd med
grunnleggende krav til konkurranse i lov om offentlige anskaffelser.


Foreligger det økonomiske konsekvenser for Hammerfest Eiendom KF

Hammerfest Eiendom KF har hatt utgifter på om lag kr 1,1 millioner inkludert mva.
knyttet til ombygging i Parkgata 18. Dette beløpet kan bli redusert, avhengig av om
noen av utgiftene berettiger momskompensasjon. I tillegg utgjør innkjøpte vegger til
Parkgata 18 en verdi på om lag kr 600.000,-, noe som er Hammerfest Eiendom KF
sine eiendeler.
I det tilfelle at det foreligger bindende leiekontrakt vil dette utgjøre en årlig husleie på
om lag kr 1,2 millioner. For en femårsperiode utgjør dette om lag kr 6,0 millioner. I
tillegg kommer utgiftene knyttet til ombyggingen på kr 1,1 millioner (med de
forbehold om reduksjon på grunn av momskompensasjon).
For det tilfelle at det ikke foreligger bindende leiekontrakt, men Isbjørn Eiendom AS
likevel innehar krav på erstatning på grunnlag av negativ kontraktsinteresse, vil
Hammerfest Eiendom KF kunne stilles erstatningsrettslig ansvarlig blant annet for
Isbjørn Eiendom AS sine utgifter til ombygging i Parkgata 18 og selskapets tapte
leieinntekter. Revisjonen finner ikke grunn til å tallfeste nærmere hvilken
størrelsesorden et eventuelt erstatningsbeløp vil være på.


Foreligger det økonomiske konsekvenser for Hammerfest kommune?

De økonomiske forpliktelser som Hammerfest Eiendom KF har bundet seg til
vedrørende leie av Parkgata 18, binder også Hammerfest kommune. Det samme
gjelder for de utgifter som er påført ved det tilfelle at det ikke foreligger noen
bindende avtale, og ved eventuelt erstatningsgrunnlag på bakgrunn av negativ
kontraktsinteresse.


Revisjonens avsluttende vurdering

Samlet sett er det revisjonens vurdering at Hammerfest Eiendom KF sin håndtering av
denne saken har vært uryddig, og til tider kritikkverdig. Revisjonen registrerer videre
at det synes å være et lite formalisert og velfungerende samarbeid mellom Hammerfest
Eiendom KF og eieren Hammerfest kommune. Revisjonen registrerer videre at det
synes å være klare svakheter ved informasjonsflyten internt i Hammerfest Eiendom
KF.
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1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn og mandat
1.1.1 Bakgrunn

Hammerfest Eiendom KF igangsatte i 2012 en prosess med det mål å samlokalisere foretakets
tre avdelinger i ett bygg. I november 2012 vedtok styret i foretaket flytting til nye lokaler i
Parkgata 18. Saken skulle egentlig opp til politisk behandling i desember 2012, men
saksgangen ble utsatt av rådmannen. Saken ble etter dette fremmet til behandling i
formannskapet og kommunestyret i henholdsvis februar og mars 2013. I innstillingen fra
formannskapet til kommunestyret het det blant annet at kommunestyret ikke tillater
Hammerfest Eiendom KF å leie i Parkgata 18. Ved behandlingen i kommunestyret i mars
2013 ble det vedtatt å utsette saken, samt at kommunestyret ba om «å få alle fakta på bordet»
før saken realitetsbehandles.
Saken ble på nytt behandlet i kommunestyret på dets møte 11. april 2013 (sak 27/13).
Kommunestyret fattet da følgende vedtak vedrørende leie av Parkgata 18 (punktene 1 til 3 i
vedtaket):

1.1.2 Mandat

Kommunestyrets vedtak i sak 27/13 omfattet også et punkt 4 der det bes om at
revisjonen/kontrollutvalget foretar en gjennomgang av saken. Vedtakets punkt 4 lyder i sin
helhet som følger:

Vedtaket retter seg etter sin ordlyd både til revisjonen og kontrollutvalget i Hammerfest
kommune. Ut i fra dette la revisjonen til grunn at igangsettelsen av undersøkelsen, samt
konkretisering av bestillingen, skulle gjøres i samråd med kontrollutvalget. Dette ville i så fall
kunne blitt gjort på utvalgets berammede møte den 25.april 2013. Dette møtet ble imidlertid
avlyst. Siden neste møte ikke var berammet før 30. mai fant revisjonen det nødvendig å
avklare vedtaket med ordføreren. Dette skjedde på et møte den 24.april.
Vår tolkning av mandatet framgår av punktene 1.2 til 1.3 nedenfor.
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
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1.2 Gjenstand for undersøkelsen
Gjenstand for undersøkelsen er Hammerfest Eiendom KF sin håndtering av arbeidet med å få
i stand en samlokalisering av foretakets avdelinger i Parkgata 18.
Ut i fra kommunestyrets vedtak skal undersøkelsen omfatte følgende hovedelementer:






Gjennomgang av hendelsesforløpet
Tilbakehold av opplysninger til overordnede politiske organer
Juridiske konsekvenser
Ansvarsmessige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser

Flere av de nevnte elementene er overlappende, omfattende og/eller uklare. Revisjonen har
derfor utarbeidet følgende problemstillinger for å svare på kommunestyrets spørsmål:


Har formannskapet og kommunestyret blitt tilstrekkelig informert om arbeidet med
samlokaliseringen?



Har styret overtrådt sin myndighet?



Har daglig leder overtrådt sin myndighet?



Foreligger det avtale om leie av Parkgata 18?



Har arbeidet med å finne lokaler skjedd i tråd med grunnleggende krav til offentlige
anskaffelser?



Foreligger det økonomiske konsekvenser for Hammerfest Eiendom KF?



Foreligger det økonomiske konsekvenser for Hammerfest kommune?

1.3 Avgrensninger og forbehold
Revisjonen ser det som viktig å understreke at vår gjennomgang og vurderinger er gjort med
utgangspunkt i det datamateriale som var tilgjengelig på undersøkelsestidspunktet. Vi kan
derfor ikke utelukke at det finnes opplysninger (dokumenter og annet) som ville ført til andre
vurderinger og konklusjoner fra vår side om dette var tilgjengelig eller kjent for oss på
undersøkelsestidspunktet. Det er er videre viktig å understreke at andre instanser kan komme
til andre konklusjoner enn det revisjonen har gjort.
I den sammenheng må det også hensyntas at tidsrammen for undersøkelsen har vært kort.
Vedtak og bestilling fra kommunestyret ble gjort 11. april 2013, og frist for levering av ferdig
rapport til kommunen var i utgangspunktet i begynnelsen av juni måned (av hensyn til
formannskapsmøte 13. juni). Dette lot seg imidlertid ikke gjøre da det innkom nye
opplysninger i forbindelse med at utkast til rapport var på verifisering i perioden 3 til 7. juni.
Utkast til rapport ble sendt på høring til rådmannen i kommunen og Hammerfest Eiendom KF
i perioden 10 til 13. juni. Dette betyr at også rådmannen og Hammerefst Eindom KF har hatt
korte frister i denne undersøkelsen.
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1.4 Rammeverket for undersøkelsen
Kommunerevisjonen sitt arbeid er regulert i kapittel 12 i kommuneloven (særlig §§ 78, 79 og 80),
forskrift om revisjon om kommuner og fylkeskommuner, og delvis i forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner. Lov og forskrift inneholder ikke bestemmelser som gjelder
undersøkelser og granskning spesielt.
Kommunerevisor er imidlertid pålagt å sikre at undersøkelsen ivaretar grunnleggende
ulovfestede prinsipper om forsvarlighet, og at undersøkelsen er basert på allment anerkjente
standarder/retningslinjer for denne typen undersøkelser (herunder granskninger).
Vi viser i den sammenheng til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon (vedtatt av styret i
Norges kommunerevisorforbund)1 og Retningslinjer for private granskninger (vedtatt i
Advokatforeningens hovedstyre).2
Revisjonen vil for ordens skyld nevne at vi ikke betrakter denne undersøkelsen som en
granskning. Innenfor den relativt korte tidsramme som vi er gitt til å gjennomføre denne
undersøkelsen, har vi imidlertid så langt det er mulig, forøkt å etterleve de krav som stilles for
slike undersøkelser.

1.5 Datainnsamling og metode
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingene i en undersøkelse. Framgangsmåtene i denne undersøkelsen
har vært dokumentanalyse og intervju.
Fra Hammerfest Eiendom KF har vi intervjuet Geir Opdahl (styreleder) Gunnar Røe (daglig
leder fra 1. juli 2012) og Terje Mauseth (virksomhetsleder). Referat fra intervjuet ble sendt til
gjennomlesing (verifisering) i perioden 16. mai til 23. mai. Fra Hammerfest kommune har vi
hatt en innledende samtale med Alf E. Jakobsen (ordfører) og Leif Vidar Olsen (rådmann). Vi
har etter dette sendt begge noen oppfølgingsspørsmål. Vi har videre gjennomgått en rekke
dokumenter. Utkast til rapport har vært på verifisering.

1.6 Høring
Rapporten har vært sendt på høring til henholdsvis Hammerfest Eiendom KF v/styreleder og
daglig leder, og Hammerfest kommune v/rådmannen. Høringsuttalelsene framgår av
henholdsvis kapitlene 4 og 5 i denne rapporten.

1

RSK 001 finnes blant annet på NKRF sin hjemmeside:
http://www.nkrf.no/rsk_001_standard_for_forvaltningsrevisjon
2
Retningslinjene finnes blant annet på Advokatforeningen sin hjemmeside:
http://www.advokatforeningen.no/_/Nyttige-lenker/Huskelister-og-veiledninger/Retningslinjer-for-privategranskninger/
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2. FAKTADEL - HENDELSESFORLØP
2.1 Behandling av saken i foretakets styre
2.1.1 Kronologisk gjennomgang

Styret i Hammerfest Eiendom KF har hatt henholdsvis 12 møter og behandlet 52 saker i 20123
og 5 møter og behandlet 34 saker per mai 2013.4
De innkallinger, saksframlegg og styreprotokoller som revisjonen har fått oversendt fra
Hammerfest Eiendom KF viser at saker om samlokalisering generelt og/eller saker om leie av
Parkgata 18 spesielt har blitt behandlet på åtte styremøter i foretaket i perioden 2012-2013
(per mai). Nedenfor redegjør vi kort for de nevnte møtene:
Styremøte 8. mars 2013
På dette møtet behandlet styret blant annet Sak 23/13 Samlokalisering – Veien videre.
Saksframlegg: Revisjonen kan ikke se at det foreligger saksframlegg til denne saken.
Til stedet på møte var styremedlemmene Geir Opdahl, Monica Strømme, Steinar Larsen,
Anne Grethe Pedersen og Roar Johansen. Fra administrasjonen i foretaket møtte Gunnar Røe
og Kari Solvang. Fra Hammerfest kommune møtte rådmann Leif Vidar Olsen.
I protokollen framgår det følgende om behandlingen av saken:
« - Saken ble utsatt av kommunestyret den 7.3. Nytt saksfremlegg utarbeides og saken meldes inn
som ny sak for behandling i formannskapet og kommunestyret.
Daglig leder orienterte styret at det var brukt totalt kroner 850.000,- på lokalene i Parkgata.
Kroner 550.000,- kan tilføres tilbake til foretaket da dette gjelder utstyr som kan hentes ut, og
brukes i andre lokaler. Kroner 300.000,- vil være tapt hvis det ikke blir leieavtale.
- Styret rettet kritikk mot daglig leder for pengebruken og ser alvorlig på dette. Styret har ikke
vært orientert og har således ikke godkjent denne handlingen.
- Daglig leder beklager pengebruken, og tar på seg ansvaret for dette…»

Styremøte 19. februar 2013
På dette møtet behandlet styret blant annet Sak 17/13 Samlokalisering.
Saksframlegg: Det foreligger saksframlegg til saken, utarbeidet av Gunnar Røe.
Til stedet på møtet var styremedlemmene Geir Opdahl, Monica Strømme, Steinar Larsen, Kaj
Gunnar Dahl og Anne-Grethe Pedersen. Fra administrasjonen i foretaket møtte Gunnar Røe,
Terje Mauseth, Solfrid Mortensen og Kari Solvang. Det møtte ingen fra Hammerfest
kommune.
3

Årsmelding 2012 for Hammerfest Eiendom KF, på side 4.
Dette ifølge de innkallinger, saksframlegg og protokoller som revisjonen har fått oversendt fra Hammerfest
Eiendom KF.
4
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I protokollen framgår det følgende om behandlingen av saken:
«Saksfremlegg med rådmannens innstilling gjennomgått punkt for punkt. HE KF har utarbeidet
kommentarer til rådmannens vurdering, og styret stiller seg 100 % bak dette»

Styret fattet følgende vedtak:
«Hammerfest Eiendom KF`s kommentarer til rådmannens vurdering sendes i sin helhet til
Finnmark Dagblad for informasjon i avisa.
Styret i Hammerfest Eiendom KF slutter seg til forslaget om å samlokalisere drifta i selskapet
ved å leie lokaler i Parkgata 18.»

Styremøte 8. februar 2013
På dette møtet behandlet styret blant annet Sak 09/13 Samlokalisering – redigert saksfremlegg
Saksframlegg: Det foreligger saksframlegg til saken, utarbeidet av Terje Mauseth.
Daglig leders innstilling til styret er som følger:
«Hammerfest Eiendom KF kan ikke ta ansvar for å videreføre manglende sikkerhet for våre
ansatte i kundemottak.
Flytting til Parkgata 18 løser mange utfordringer som foretaket har i forhold til å ivareta den
totale økonomien, servise for beboere/brukere, tilgjengelighet og nødvendige fasiliteter for
ansatte. Man vil kunne ivareta HMS-oppfølging av ansatte bedre, og i henhold til
arbeidsmiljølovens krav.
Ved samlokalisering av HE KF vil vi kunne oppnå de mål som er satt i strategiplan for utvikling
av foretaket, hvor et viktig punkt er å innarbeide en felles kultur i foretaket.»

Til stedet på møtet var styremedlemmene Geir Opdahl, Steinar Larsen, Kaj Gunnar Dahl,
Gunnhild Engstad og Roar Johansen. Fra administrasjonen i foretaket møtte Gunnar Røe og
Kari Solvang. Fra Hammerfest kommune møtte økonomisjef Trond Rognlid.
I protokollen framgår det følgende om behandlingen av saken:
« - Nytt revidert saksfremlegg fremlagt.
- Flyttingen av foretaket til Parkgata 18 vil ikke nødvendigvis innebære at vi får fortjeneste,
men besparelse.
- Antall m2 reduseres med 219m2.
- Vi får en mer samlet enhet og kan levere en bedre tjeneste til kommunen, kan redusere
antall biler, får en mer beskyttet kontakt mot brukere som opptrer truende når de oppsøker
oss.»

I protokollen framgår det at styrets vurdering var som følger:
«Styret opprettholder sitt vedtak og er positive til flyttingen. Det vil medføre bedre styring og
kontroll av foretaket. Strandgata 71-79 kan frigjøres fra formålsbygg til utleie. Foretaket får
behov for færre m2 enn vi har nå, en reduksjon på 219 m2. Vi frigjør lokaler i Storgata 17 og
kan tilby tilpassede lokaler til avdeling for forebyggende tjeneste, jf. deres funksjonsprogram
og behov for etatens samlokalisering. Ved å frigjøre lokaler kan f.eks. Hammerfest Parkering
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KF flytte til ledige kommunale lokaler og unngå å leie eksternt. Dette vil være en besparelse
for kommunen.»

Styret fattet følgende vedtak:
«Styret går enstemmig inn for flytting, jfr. saksfremlegget og tilførsler av styrets vurdering»

Styremøte 11. januar 2013
På dettet møtet behandlet styret blant annet Sak 2/13 Samlokalisering.
Til stedet på møtet var styremedlemmene Geir Opdahl, Monica Strømme, Steinar Larsen, Kaj
Gunnar Dahl og Roar Johansen. Fra administrasjonen i foretaket møtte Terje Mauseth, Atle
Hansen og Kari Solvang. Fra Hammerfest kommune møtte rådmann Leif Vidar Olsen.
Saksframlegg: Det foreligger saksframlegg til saken, utarbeidet av Terje Mauseth.
I protokollen framgår det følgende om behandlingen av saken:
« - Rådmannen kom med argumenter imot samlokaliseringen, i hovedtrekk økonomisk
gevinst som ikke var dokumentert godt nok, og det at saksgangen har vært feil.
- Saksutredningen må bli bedre, konkrete tall må fremlegges, framtidig gevinster må tas
med (her nevnes at vi frigjør lokaler til andre i kommunen, og at vi vil få en positiv effekt på
HMS-delen i foretaket).
- Styret er positiv til flyttingen.»

I protokollen framgår det at styrets vurdering var som følger:
«Styret har tidligere vedtatt samlokalisering, og fremhevet at gevinsten ikke bare gjelder
kroner, men har andre viktige elementer i seg som er viktig for en rasjonell drift av
foretaket.»

Styret fattet følgende vedtak:
«Saken utsettes.»

Styremøte 19. november 2012
På dette møtet behandlet styret blant annet Sak 43/12 Leie av lokaler for Hammerfest
Eiendom KF.
Saksframlegg: Revisjonen kan ikke se at det foreligger saksframlegg til denne saken.
Nåværende daglig leder har opplyst revisjonen om at det med stor sannsynlighet ikke
foreligger noen saksframstilling fra administrasjonen i foretaket til styret i denne saken. 5
Revisjonen har videre blitt opplyst om at det kan ha blitt lagt fram noe skriftlig informasjon til
styret i forbindelse med dette møtet. Revisjonen er imidlertid usikker på hvilke dokumenter
dette er.

5

E-post fra daglig leder til revisjonen, datert 08.05.2013.
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Til stedet på møtet var styremedlemmene Geir Opdahl, Gunhild Engstad, Steinar Larsen, Kaj
Gunnar Dahl, Anne Grethe Pedersen og Roy Karlsen. Fra administrasjonen i foretaket møtte
Gunnar Røe, Terje Mauseth og Kari Solvang. Det møtte ingen fra Hammerfest kommune.
I protokollen framgår det følgende om behandlingen av saken:
«Foretaket har ønsket å samlokalisere alle avdelinger. Aktuelt lokale er i Parkgata 18.
Her kan vi leie for tilnærmet lik leie som i dag. Årlig leie ca. kr. 1,5 mill. Vi får ned
arealbruken i forhold til det vi disponerer nå. Vi ligger innenfor leiekostnadene som er
tatt med i budsjettet. Det er ikke problemer å få leid ut våre nåværende lokaler i Storgata
17. Behovet for sentralt beliggende kontorlokaler i sentrum er stort. En annen fordel er
at vi får gode parkeringsmuligheter for foretakets biler samt godt med lagerplass for
renhold og drift. Det er også tatt hensyn til sikkerheten til de ansatte ved at besøkende
må henvende seg til ekspedisjonen og at de ikke har adgang til, og fritt kan gå rundt i
lokalene.»

Styret fattet følgende vedtak:
«Styret vedtar flyttingen. Denne må være innenfor rammen av budsjett for 2013.»

Styremøte 24. oktober 2012
På dette møtet behandlet styret blant annet Sak (uten saksnummer) Budsjett 2013,
Økonomiplan 2013-2016.
Saksframlegg: Det foreligger saksframlegg til saken, utarbeidet av Terje Mauseth.
Til stedet på møtet var styremedlemmene Geir Opdahl, Steinar Larsen og Gunhild Engstad.
Fra foretakets administrasjon møtte Gunnar Røe, Solfrid Mortensen, Terje Mauseth og Roy
Karlsen. Det møtte ingen fra Hammerfest kommune.
I protokollen framgår det blant annet følgende om behandlingen av saken:
«Hammerfest kommune har veldig høyt arealbruk sammenliknet med andre kommuner, det
være seg i vårt fylke eller på landsbasis. Arealbruken er betydelig høyere enn i
sammenlignbare kommuner som Sør-Varanger og Alta (Nesten dobbelt så høyt som Alta).
Skal man redusere kostnadene ytterligere, må kommuneadministrasjonen se på reduksjon av
arealbruk (se vedlegg arealbruk pr tjeneste i Økonomiplan).»

Styret fattet følgende vedtak:
«Styret støtter fremlagt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. En viktig del
av økonomigrunnlaget er arealbruk og bør gjennomgås i planperioden.»

Styremøte 24. september 2012
På dette møtet behandlet styret blant annet Sak 34/12 Ny org. plan for Hammerfest Eiendom
KF.
Saksframlegg: Revisjonen kan ikke se at det foreligger saksframlegg til denne saken.
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Til stedet på møtet var styremedlemmene Geir Opdahl, Monica Strømme, Steinar Larsen og
Anne-Grethe Pedersen. Fra administrasjonen i foretaket møtte Gunnar Røe og Solfrid
Mortensen. Det møtte ingen fra Hammerfest kommune.
I protokollen framgår det blant annet følgende om behandlingen av saken:
« - Eiendom skal ivareta kundene og brukerne av kommunale bygg.
Endringer i org. strukturen:
- Slå sammen drift og vedlikehold
- Styrke prosjektavdelingen
- Styrke merkantile stilinger, personal og HMS
- Igangsatt endringer på renhold
- Lederteam pr i dag består av; Gunnar Røe, Terje Mauseth, Atle Hansen, Ada lind og
Solfrid Mortensen.
- Implementeres i november hvis styret godkjenner planen.»

Styret fattet følgende vedtak:
«Styret godkjenner endringene til ny organisasjonsplan for Hammerfest Eiendom KF.»

Styremøte 29 august 2012
På dette møtet behandlet styret blant annet Sak 7/12 Leie av nye lokaler for Hammerfest
Eiendom KF.
Saksframlegg: Revisjonen kan ikke se at det foreligger saksframlegg til denne saken.
Nåværende daglig leder har opplyst revisjonen om at det med stor sannsynlighet ikke
foreligger noen saksframstilling fra administrasjonen i foretaket til styret i denne saken. 6
Revisjonen har imidlertid blitt opplyst om at det ble lagt fram en PowerPoint-presentasjon for
styret.7 I korte rekk inneholder denne presentasjonen følgende punkter:














Nåsituasjonen for Hammerfest Eiendom KF
Nåværende lokaler i Rossmolla
Nåværende lokaler i Strandgata
Nåværende lokaler i Storgata
Formålet med samlokaliseringen
Behovsanalyse
Alternative lokaler som er utredet
Valg av plassering
Hva får Hammerfest Eiendom KF?
Kostnader med denne samlokaliseringen
Måloppnåelse
Når kan dette gjennomføres?
Nye muligheter for Hammerfest kommune

I denne presentasjonen framgår det at foretaket har utredet fire alternative lokaler for
samlokalisering. Dette er kommunehuset (Storgata), Telebygget (Storgata), Haybygget ved
Storvannet og Parkgata 18 (tidligere postbygget). I presentasjonen framgår det videre hvilket
6
7

E-post fra daglig leder til revisjonen, datert 08.05.2013.
Dette framgår av opplysninger gitt til revisjonen i intervju med representanter for Hammerfest Eiendom KF.
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alternativ som foretaket (ved administrasjonen) har landet på. Om dette alternativet sies det
følgende:
«Ved en nøye gjennomgang av alle alternativene har vi landet på at Parkgata «Gamle
posthuset» dekker de krav en stiller under denne samlokaliseringsprosessen.
Denne løsningen vil også være den mest fordelaktige rent økonomisk også ut fra våre
beregninger.
Bygget ligger meget sentralt til vedrørende kundekontakt når det gjelder utleieboliger og
øvrige brukerrelaterte tjenester.»

Etter dette blir det i presentasjonen beskrevet hvilke kostnader Hammerfest Eiendom KF vil
ha ved en samlokalisering i Parkgata 18. I presentasjonen framgår det videre at «denne
samlokaliseringen kan gjennomføres straks Hammerfest Eiendom KF har nødvendig
godkjenning for å gjennomføre dette». I intervju med representanter for Hammerfest Eiendom
KF har revisjonen blitt opplyst om at det med «godkjenning» menes godkjenning fra
henholdsvis styret i foretaket og kommunestyret.
Til stedet på møtet var styremedlemmene Geir Opdahl, Steinar Larsen, Anne-Grethe
Pedersen, Monica Strømme og Kaj Gunnar Dahl. Det framgår ikke av protokollen hvem som
møtte fra foretakets administrasjon. Revisjonen har imidlertid blitt opplyst om at Gunnar Røe
og Terje Mauseth møtte fra foretakets administrasjon på dette møtet. Det møtte ingen fra
Hammerfest kommune.
Styret fattet følgende vedtak:
«Styret gir daglig leder fullmakt til å arbeide videre med postbygget.»
2.1.2 Revisjonens kommentarer

Med utgangspunkt i de forhold som er nevnt ovenfor har revisjonen gjort følgende
observasjoner:


Styret ga daglig leder fullmakt til å arbeide videre med Postbygget (Parkgata 18) på
dets møte 29. august 2012.



Styret vedtok «flyttingen» til Parkgata 18 på dets møte 19. november 2012. Dette
vedtaket ble på nytt bekreftet av styret på dets møte 8. februar 2013.



Styret ble første gang orientert om kostnader på kr 850.000,- knyttet til ombygging i
Parkgata 18 på dets møte 8. mars 2013.
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2.2 Behandling av saken på andre møter i foretaket
2.2.1 Arbeidsmøte og befaring i Parkgata 18 - 14. november 2012

Den 14. november 2012 ble det avholdt arbeidsmøte og befaring i Parkgata 18.
Til stedet på møtet var Gunnar Røe, Terje Mauseth, Ada Lind, Atle Hansen, Solfrid
Mortensen, Kjell Ronald Holmgren og Kari Solvang. Under befaringen deltok også Geir
Opdahl.
Referatet fra dette møtet gjengis i sin helhet nedenfor:
«…
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…»
2.2.2 Revisjonens kommentarer

Med utgangspunkt i de forhold som er nevnt ovenfor har revisjonen gjort følgende
observasjoner:




Per 14. november 2012 var foretaket godt i gang med å planlegge ombygging og
innflytting i Parkgata 18.
Daglig leder og flere representanter for ledelsen i foretaket har vært kjent med
planlegging av ombygging og innflytting i Parkgata 18 per 14. november 2012.
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Styreleder var kjent med planlegging av ombygging og innflytting i Parkgata 18 per
14. november 2012.



Foretaket planla per 14. november 2012 å flytte inn i Parkgata 18 i løpet av den andre
uka i januar 2013.

2.3 Behandling av saken i formannskap og kommunestyre
2.3.1 Kronologisk gjennomgang

Møte i kommunestyret 11. april 2013 - Sak 27/13 Hammerfest Eiendom KF samlokalisering
Etter at kommunestyret utsatte behandling av denne saken på dets møte 7. mars 2013 (se
nedenfor), ble saken på nytt fremmet til behandling på kommunestyrets møte 11. april 2013.
Til dette møtet foreligger det følgende dokumenter:



Saksframlegg
Vedlegg til saken:
o Hammerfest Eiendom KF – Samlokalisering – Tilleggsopplysninger
(datert 03.04.2013)
o Brev fra Isbjørn Eiendom AS (datert 08.04.2013)

I protokollen fra møtet framgår det at daglig leder Gunnar Røe møtte fra Hammerfest
Eiendom KF. En gjennomgang av lyd- og bildeopptak fra møtet viser at det ikke ble gitt noen
særskilt orientering fra daglig leder til kommunestyret på dette møtet. Rådmannens
saksframlegg inneholder ikke opplysninger om igangsatte arbeider og utgifter knyttet til
ombygging i Parkgata 18. I saksframlegget vises det imidlertid til et vedlagt saksdokument,
«Notat, jfr. utsettelsesvedtak i møte 07.03.2013», utarbeidet av rådmannen i samråd med
daglig leder i Hammerfest Eiendom KF. Vi har valgt å gjengi innholdet i dette notatet i sin
helhet nedenfor:
«…
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…»
På dette møtet ble det også utlevert et brev (med vedlegg) fra Isbjørn Eiendom AS til
kommunestyrets medlemmer. I dette brevet redegjøres det for Isbjørn Eiendom sin oppfatning
av prosessen knyttet til Parkgata 18. Hovedbudskapet i dette brevet er at Isbjørn Eiendom
mener at det er inngått bindende leiekontrakt mellom selskapet og Hammerfest Eiendom KF
vedrørende Parkgata 18. Det redegjøres også for kostnader knyttet til tiltak som er
gjennomført for ombygging i bygget.
Under kommunestyrets behandling av denne saken ble det blant annet sagt følgende:
«…






Rådmannens notat med en oppsummering av saken er sendt ut til kommunestyret.
Notatet er utarbeidet i samråd med daglig leder i Hammerfest Eiendom KF.
Brevet fra Isbjørn Eiendom AS er sendt til/utdelt til kommunestyrets representanter.
Vedleggene i brevet fra isbjørn Eiendom er lagt ut til kommunestyrets medlemmer.
Saken har ikke blitt bedre siden siste behandling i kommunestyret. Det er kommet fram nye
opplysninger som burde vært lagt fram tidligere for politiske organer.
Det vanskelige i denne saken er forhold om tilbakehold av opplysninger for formannskapet på
dets møte i slutten av februar. På dette møtet ble det spurt om det har vært utført arbeid og
brukt penger i Parkgata 18, noe det ikke ble gitt opplysninger om.
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Daglig leder og styreleder har opplyst om at de ikke kjente til at det var gjort noen bindinger i
forhold til bygget.
I notatet som er utarbeidet av rådmannen i samarbeid med daglig leder framgår det at de
opplysninger som har blitt gitt tidligere ikke var i samsvar med realitetene.
Dette er tilbakehold av opplysninger for politiske organ.
Det er viktig at vi fra kommunestyret fastholder at det ikke finnes noen bindende leieavtale.
Det er betydelig grad av mistillit i denne saken.
Vi kan ikke akseptere at et kommunalt datterselskap opptrer på denne måten.
I denne saken har noen gått langt ut over de fullmaktene de har hatt, i den grad de har vært
klar over fullmaktene.
Det beklagelige i denne saken er at man har startet en prosess uten å ha dekning for det man
gjør.
Man skal være klar over at nåværende daglig leder ikke var den som startet prosessen, så vidt
jeg kan se ut av sakspapirene. Vedkommende har kommet inn i ettertid og fortsatte en prosess
som allerede var i gang.
Det vi må lære av denne saken er at styret i et kommunalt foretak må ha helt klare linjer å
forholde seg til, og gi klare instrukser til daglig leder.
Sakspapirene og underbilag viser at det har pågått en prosess, en prosess som både styreleder
og to daglige leder har vært involvert i.
Så lenge forholdet mellom kommunestyret og foretakets styre ikke er avklart tydelig gjennom
vedtekter og annet, så er vi på veldig tynn is.
Det er gjort en rekke handlinger, som sannsynligvis er gjort uten fullmakt, eller at vi per i dag
ikke har noen ryddig instruks fra kommunen til foretaket, fra kommunen til daglig leder og
styret.
Hvis noen skal klandres, så må det være foretakets styre, som ikke har tatt tak i denne saken.

…»
Kommunestyret fattet etter dette følgende enstemmige vedtak:
1. Kommunestyret er positiv til Hammerfest Eiendom KF sitt arbeid med å samlokalisere
drifta i selskapet.
2. På bakgrunn av den usikre økonomiske situasjonen som er i Hammerfest Eiendom KF,
kan ikke kommunestyret tilrå at Hammerfest Eiendom KF leier lokaler i Parkgata 18.
3. Kommunestyret i Hammerfest tillater ikke Hammerfest Eiendom KF å leie Parkgt 18.
4. Hammerfest kommunestyre ber Revisjon/Kontrollutvalget foreta en gjennomgang av
saken der hendelsesforløpet og konsekvenser klargjøres og belyses. Dette både juridiske,
økonomiske og ansvarsmessige forhold i saken. Tilbakehold av opplysninger til overordnede
politiske organer vurderes særskilt.Kommunestyret ber om at saken gis prioritet og at den
legges fram for kommunestyret senest på siste ordinære kommunestyremøte før sommeren
(20.juni 2013).

Møte i formannskapet 11. april 2013
Ifølge innkalling, sakspapirer og protokoll ble det ikke behandlet noen særskilt sak om
Hammerfest Eiendom KF sitt arbeid med samlokalisering (og Parkgata 18) på dette møtet.
Daglig leder i foretaket var imidlertid til stedet og orienterte om andre saker.
Møte i kommunestyret 7. mars 2013 – Sak 15/13 Hammerfest Eiendom KF Samlokalisering
På dette møtet behandlet kommunestyret sak 15/13 Hammerfest Eiendom KF –
Samlokalisering. Fra Hammerfest Eiendom KF har revisjonen blitt opplyst om at saken ble
fremmet for kommunestyret etter initiativ fra styret i foretaket, og at styret i utgangspunktet
ønsket en behandling av saken på et tidligere tidspunkt enn på dette møtet (7. mars 2013).
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Saken ble imidlertid stoppet av rådmannen med det formål å få en grundigere vurdering (jf.
saksframlegget). Av protokollen og lyd- og bildeopptak fra møtet framgår det at daglig leder i
Hammerfest Eiendom KF var til stedet på møtet.
I saksframlegget til kommunestyret redegjøres det blant annet for behovet for og formålet
med en samlokalisering, oversikt over alternativer som har blitt utsjekket, kostnadsoverslag
for nye lokaliteter (Parkgata 18), kostnadsoverslag for gamle lokaler, daglig leders innstilling
til styret, styrevedtaket og rådmannens vurdering og innstilling. Saksframlegget inneholder
ikke opplysninger om korrespondanse og møter mellom Hammerfest Eiendom KF og eierne
av Parkgata 18 eller igangsatte tiltak og påløpte utgifter knyttet til ombygging i Parkgata 18.
Det ble imidlertid gitt muntlige opplysninger om dette fra rådmannen og daglig leder under
behandlingen i kommunestyret (se nedenfor). Opplysningene var imidlertid dels motstridene
og det ble framlagt ulike beløp. Rådmannen redegjorde at Hammerfest Eiendom hadde brukt
om lag kr 885.000,- på ombyggingen, mens daglig leder presenterte at kostnadene var på om
lag kr 300.000,-.
Under kommunestyrets behandling av denne saken ble det blant annet sagt følgende:
«…











Saken har vært behandlet på siste møte i formannskapet.
Det var en veldig grundig gjennomgang av denne saken i formannskapet. Der spurte vi
konkret om det er inngått noen bindende avtale med de som eier Postbygget (Parkgata 18). Vi
fikk da beskjed om at det kun var gjort små ting, som å henge opp gardiner.
Jeg spør nå før debatten starter om den er inngått noen økonomiske forpliktelser? Jeg synes
det kan være greit å få avklart om det er noen endringer på dette før vi begynner debatten. Er
det ikke noen endringer går vi over på debatten.
Eierne av Postbygget ba via Hammerfest Eiendom KF om et møte med rådmannen, noe jeg
først avslo, men endret standpunkt til etter å ha tenkt meg om. Det ble derfor gjennomført et
møte med dette selskapet kl. 08.00 i dag tidlig. Eierne av Postbygget ønsket å få frem sitt syn
på saken etter å ha lest om saken i media. På møtet kom det fram at eierne har brukt kr
500.000 på å klargjøre lokalene for Hammerfest Eiendom KF. Videre så har Hammerfest
Eiendom KF brukt kr 885.000,- for å klargjøre lokalene. Det er altså totalt brukt om lag kroner
1,4 millioner på å klargjøre lokalet til formålet. Det er ikke inngått noen leiekontrakt, men
eierne av lokalene har fått en bekreftelse per e-post fra Hammerfest Eiendom KF på
leieforholdet. Så kan man diskutere om dette er gått nok. Møtet var greit og den informasjonen
jeg gir nå er i samråd med daglig leder i Hammerfest Eiendom KF.
Jeg må si at jeg føler meg litt lurt i forhold til det som ble sagt i formannskapet. Jeg føler meg
litt usikker på hvordan vi skal håndtere saken, og om den bør utsettes slik at vi får alle fakta på
bordet før den behandles.
Jeg har også et annet spørsmål som jeg har lyst til å stille; er det slik at ansatte i Hammerfest
Eiendom KF har vært inne og klargjort lokaler i Postbygget eller er det ikke slik? (ordfører)
Nei, det er ikke slik at ansatte i Hammerfest Eiendom har vært og jobbet i lokalene, men det er
gjort en investering på å klargjøre lokalene. Dette blant annet på grunn av datalinje,…det er
vel brukt ca. kr 300.000,- (daglig leder)
Da er det jo forskjellige summer ute og går (ordfører)
Den her saken blir jo bare verre og verre, og nå spriker tallene mellom det rådmannen sier og
det daglig leder i Hammerfest Eiendom sier mye. Rådmannen sier at det er brukt kr 850.000,- ,
og nå ble det snakk om kr 300. 000,- til klargjøring. Og nå ble det også vist til noen mailer.
Tidligere har det blitt sagt at det ikke finnes noe skriftlig leieforhold. Jeg skjønner ikke
hvorfor ikke formannskapet fikk opplysningene om dette. Jeg er veldig i tvil om vi kan
behandle saken nå fordi nå kommer det tall og opplysninger som blir kasta på oss. Jeg synes
ikke dette er holdbart.
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Jeg føler meg lurt. Denne saken framstår mer og mer som en parodi.
Før eieren av foretaket vet noe som helst, så setter man seg ned og forhandler om en
leieavtale, og investerer med et beløp som vi ikke klarer og få presisert i dette møtet.
Vi har ikke grunnlag for å behandle denne saken i dag,…i den grad vi har det er det et
«oppsvulp» av visvas.
Det er mange ting i denne saken som er på ville veier. Det ene er at Hammerfest Eiendom går
ut å gjør kontrakt uten at dens foresatte på rådhuset er informert om det.
Her mangler dialog mellom foretaket og kommunen ved rådmannen.
Jeg tror at dette kan bli en dyr lærdom. Selv om det ikke skrevet en kontrakt, så er en muntlig
avtale også en avtale.
Jeg føler meg lurt. Vi fikk ikke denne informasjonen i formannskapet. Rådmannen har heller
ikke fått denne informasjonen tidligere. Dette har jeg problemer med.

…»
På bakgrunn av usikkerheten rundt de faktiske forhold i forbindelse med ombyggingen i
Parkgata 18 vedtok kommunestyret enstemmig å utsette behandlingen av saken.
Kommunestyre vedtok også å få «alle fakta på bordet» før ny behandling av saken.
Møte i formannskapet 7. mars 2013
Ifølge innkalling, sakspapirer og protokoll ble det ikke behandlet noen særskilt sak om
Hammerfest Eiendom KF sitt arbeid med samlokalisering (og Parkgata 18) på dette møtet.
Daglig leder i foretaket var imidlertid til stedet og orienterte om en annen sak.
Møte i formannskapet 21. februar 2013
På dette møtet behandlet formannskapet sak 13/13 Hammerfest Eiendom KF –
Samlokalisering. Av protokollen framgår det at daglig leder og styreleder i Hammerfest
Eiendom KF var til stedet på møtet og orienterte om saken.
Av protokollen framgår det videre at formannskapets medlemmer dagen før møtet var blitt
oversendt et notat om saken. Dette notatet har tittelen «Samlokalisering av Hammerfest
Eiendom KF – Kommentarer til rådmannens vurdering». Notatet hadde ordføreren mottatt i
konvolutt dagen før møtet. I e-posten til formannskapets medlemmer oppgis det at e-posten
gjelder «formannskapssak 13/13: Oversender notat fra Hammerfest Eiendom KF».
Revisjonen har etterspurt dette notatet fra daglig leder i foretaket, men ble da opplyst om at
foretaket ikke hadde sendt noe slikt notat til formannskapet.
Rådmannens saksframlegg til formannskapet er identisk med det saksframlegg som senere ble
framlagt for kommunestyret den 7. mars 2013. I følge opplysninger som ble gitt i
kommunestyret 7. mars ble det gjort en grundig gjennomgang av saken på dette møtet i
formannskapet. Det ble da også spurt konkret fra representanter i formannskapet om det er
inngått noen bindende avtale med de som eier Postbygget (Parkgata 18). Det ble da svart at
det kun var gjort små ting, som å henge opp gardiner. På dette møtet ble det ikke gitt
opplysninger om de kostnader som så langt var påført Hammerfest Eiendom KF i forbindelse
med ombyggingen i Parkgata 18.
Formannskapet fattet følgende vedtak som innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret er positiv til Hammerfest Eiendom KF sitt arbeid med å samlokalisere
drifta i selskapet,
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2. På bakgrunn av den usikre økonomiske situasjonen som er i Hammerfest Eiendom K, kan
ikke kommunestyret tilrå at Hammerfest Eiendom KF leier lokaler i Parkgata 18.
3. Kommunestyret i Hammerfest tillater ikke Hammerfest Eiendom KF å leie lokaler i
Parkgata 18.

Møte i kommunestyret 18.desember 2012 - Sak: 112/12 Økonomiplan 2013-2016 og
årsbudsjett 2013 for Hammerfest Eiendom KF
Kommunestyret behandlet og vedtok årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for
Hammerfest Eiendom KF på dets møte 18. desember 2012. I saksframlegget til
kommunestyret opplyses det om at Hammerfest Eiendom KF fra 1. januar (2013) vil
«samlokaliseres i nye lokaler etter at renhold og drift/vedlikehold har vært adskilt». Dette blir
det også opplyst om i selve budsjett- og økonomiplandokumentet (på side 4). I det nevnte
dokumentet blir der det videre under punktet om «Leieinntekter» opplyst om at foretaket vil
oppleve «økt inntekt på grunn av at Hammerfest Eiendom KF skal samlokaliseres og tidligere
lokaler, Strandgt. 71-79, kan leies ut til andre avdelinger eller interessenter». Under punktet
«Driftsutgifter» blir det opplyst at det er «lagt inn økte kostnader på grunn av samlokalisering
av Hammerfest Eiendom KF».
Under behandlingen i kommunestyret fremmet ordføreren et nytt punkt som lyder som følger:
«Kommunestyret registrerer at det budsjetteres med leie av Parkgata 18.
Kommunestyret tar forbehold om politisk godkjenning av saken før tiltaket iverksettes».
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.
Møte i kommunestyret 6. desember 2012 - Sak 100/12 Kvartalsrapport for Hammerfest
Eiendom KF – Tredje kvartal
Kommunestyret behandlet Hammerfest Eiendom KF sin kvartalsrapport for tredje kvartal på
dets møte 6.desember 2012. Rapporten er datert 30. september 2012. I saksframlegget til
kommunestyret og kvartalsrapporten framgår det ikke noen opplysninger om samlokalisering
av foretaket.
Møte i kommunestyret 8. november 2012 - Sak 73/12 Kvartalsrapport for Hammerfest
Eiendom KF – Andre kvartal
Kommunestyret behandlet Hammerfest Eiendom KF sin kvartalsrapport for andre kvartal på
dets møte 8. november 2012. Rapporten er datert 31. juni 2012. I saksframlegget til
kommunestyret og kvartalsrapporten framgår det ikke noen opplysninger om samlokalisering
av foretaket.
Møte i kommunestyret 20. desember 2011 – Sak 113/11 Økonomiplan 2012-2015 og
budsjett 2012 for Hammerfest Eiendom KF
Kommunestyret behandlet Hammerfest Eiendom KF sin Økonomiplan 2012-2015 og budsjett
2012 på dets møte 20.desember 2011. I saksframlegget til kommunestyret og
budsjettdokumentene framgår det ikke noen opplysninger om samlokalisering av foretaket.
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2.3.2 Revisjonens kommentarer

Med utgangspunkt i de forhold som er nevnt ovenfor har revisjonen gjort følgende
observasjoner:


Det sies ikke noe om samlokalisering av Hammerfest Eiendom KF i foretakets
kvartalsrapporter i 2012 (inkludert kvartalsrapporten for tredje kvartal 2012).



Første gang planene om samlokalisering av foretaket blir presentert for formannskapet
og kommunestyret skjer i forbindelse med deres behandling av budsjett 2013 og
økonomiplan 2013-2016 i desember 2012 (i kommunestyret 18. desember 2012).



I forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett 2013/økonomiplan 20132016 for Hammerfest Eiendom KF den 18. desember vedtar kommunestyret
enstemmig at det «tar forbehold om politisk godkjenning av saken før tiltaket
iverksettes». I vedtaket blir leie av Parkgata 18 spesielt nevnt.



På møte i formannskapet 21. februar 2013 ble sak om samlokalisering av Hammerfest
Eiendom KF behandlet. På dette møtet ble det spurt om Hammerfest Eiendom KF var
påført kostnader knyttet til Parkgata 18. Dette skal det ha blitt svart benektende på i
dette møtet. Til stedet på dette møtet var også daglig leder og styreleder i foretaket.



På møte i kommunestyret 7. mars 2013 ble det gitt sprikende opplysninger fra
henholdsvis rådmannen og daglig leder i foretaket om hvilke utgifter Hammerfest
Eiendom KF har blitt påført vedrørende ombygging i Parkgata 18. Rådmannen
presenterte et tall på kr 885.000,-, mens daglig leder presenterte et tall på kr 300.000,-.



Kommunestyret blir første gang gitt helhetlig informasjon om korrespondanse mellom
Hammerfest Eiendom KF og eierne av Parkgata 18, gjennomført/igangsatt ombygging
i lokalene, og kostnader knyttet til ombygging på dets møte 11. april 2013.
Opplysningene framgår av et notat skrevet av rådmannen i samråd med daglig leder i
Hammerfest Eiendom KF (datert 03.04.2013) og et brev fra eierne av Parkgata 18
(datert 08.04.2013).

2.4 Informasjonsflyt fra Hammerfest Eiendom KF og Isbjørn
Eiendom AS til rådmannen
2.4.1 Kronologisk gjennomgang

Ut ifra de opplysninger som revisjonen sitter inne med har rådmannen mottatt opplysninger
om samlokaliseringen på følgende tidspunkt og møter:
19. mars 2013
Det ble gjennomført møte mellom eierne av Parkgata 18 og rådmannen den 19. mars 2013.
Her ble kostnadene gjennomgått. På møtet ble det opplyst at kostnadene har vært i forbindelse
med vegger, tak, gulv, vinduer, radiatorrør med mer.
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8. mars 2013.
Rådmannen deltar på styremøte i Hammerfest Eiendom KF.
7. mars 2013
Det ble gjennomført et møte mellom rådmannen og eierne av Postbygget (Parkgata 18) på
morgenen den 7. mars 2013 (forut for formannskapsmøte og kommunestyre samme dag). På
dette møtet ble det opplyst at eierne av bygget har brukt kr 500.000 på å klargjøre lokalene for
Hammerfest Eiendom KF. Videre ble det opplyst at Hammerfest Eiendom KF har brukt kr
885.000,- for å klargjøre lokalene. Det ble altså opplyst om at det totalt var brukt om lag
kroner 1,4 millioner på å klargjøre lokalet til formålet. Det ble videre opplyst om at det ikke
inngått noen leiekontrakt, men eierne av lokalene har fått en bekreftelse per e-post fra
Hammerfest Eiendom KF på leieforholdet.
Februar 2013
Rådmannen fikk informasjon at det muligens var igangsatt arbeider med å etablere
kontorlokaler i Parkgata 18 tidlig i 2013, mest sannsynlig i februar. Det ble stilt spørsmål om
dette til Hammerfest Eiendom KF i formannskapsmøte 21. februar 2013. Styreleder og daglig
leder avviste da ovenfor formannskapet at det var brukt penger, utført arbeid eller bestilt
arbeid i Parkgata 18.
11. januar 2013
Rådmannen deltar på styremøte i Hammerfest Eiendom KF.
18. desember 2012
Den 18. desember sender rådmannen følgende spørsmål til daglig leder i Hammerfest
Eiendom KF:
««Har Hammerfest Eiendom KF budsjettert med leiekostnader og FDVU i Parkgt 18 i
budsjett 2013 og øk. plan 2013-16.? Evt ja, hvor mye er det budsjettert med? Jeg ønsker totale
kostnader – leie og FDVU. Hvordan er dette finansiert?»

Samme dag mottar rådmannen følgende svar fra daglig leder:
«Ja Hammerfest Eiendom har budsjettert med leiekostnader i Parkgata 18 vi har lag inn 1,2 mil
på fdvu og leiekost. Detter er finansiert ved at vi flytter ut av våre lokaler i Storgata 17,
Rossmolla og Strandgata 71-79. disse lokalene kan enten leies ut eller stenges ned/ selges. I
tillegg har vi lagt inn en samlokaliserings gevinst 0,5 timer pr dag dette utgjør 150.000,- da
har vi ikke tatt i noe. Vi har også tatt ned kostnadene vedrørende parkering med kr 144.000,-.»

17. desember 2012
Møte mellom rådmannen og daglig leder i Hammerfest Eiendom KF.
10. desember 2012
Møte mellom rådmannen og daglig leder i Hammerfest Eiendom KF.
3. desember 2012
Første gangen daglig leder i Hammerfest Eiendom KF og rådmannen diskuterte saken var i et
møte 3. desember 2012. Rådmannen fikk opplyst en leiekostnad på 1,5 mill. kr. Samme dag
setter rådmannen seg mer detaljert inn i saken; eks. prosess vurderes, lokaliseringsalternativer
vurderes, økonomi, areal.
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2.4.2 Revisjonens kommentarer

Med utgangspunkt i de forhold som er nevnt ovenfor har revisjonen gjort følgende
observasjoner:


Rådmannen har første gang fått informasjon om planene om samlokalisering av
Hammerfest eiendom KF rundt 3. desember 2012.



Rådmannen har første gang fått informasjon om ombygging og utgifter knyttet til
lokalene i Parkgata 18 rundt 7. mars 2013. Informasjonen ble gitt av eierne av
Parkgata 18.

2.5 Foretakets kartlegging av alternative lokaliteter
2.5.1 Gjennomgang

Revisjonen har i intervju med representanter for Hammerfest Eiendom KF fått opplyst at det
har vært og er et stort behov for samlokalisering av foretakets avdelinger, blant annet av
hensyn til HMS-forhold. I den forbindelse sjekket foretaket derfor ut ulike behov og
alternativer, noe som resulterte i at Isbjørn Eiendom AS tok kontakt med foretaket på
vårparten 2012. Daværende daglig leder informerte da Isbjørn Eiendom AS om at foretaket
ikke kunne gjøre noe med deres henvendelse før de hadde fått på plass en ny daglig leder. Da
nåværende daglige leder var på plass i stillingen (juli 2012) startet foretaket på arbeidet med å
sjekke ut ulike alternative lokaler.
I intervju har representanter for foretaket gitt uttrykk for at arbeidet med å anskaffe nye
lokaler har blitt gjort på grunnlag av det reglement for anskaffelser og salg av eiendom som er
vedtatt av kommunestyret i 2010, og at de har fulgt den prosedyren som framgår av dette
reglementet. Her framgår det at det er styret i foretaket som er gitt myndigheten til å avgjøre
leie av bygg. Ved kjøp av bygg skal imidlertid saken til behandling i kommunestyret. Etter
hvert mente ledelsen i foretaket imidlertid at saken (om leie av lokaler) burde legges fram til
behandling i kommunestyret. Dette ble blant annet forklart med at en eventuell leiekontrakt
ville ha en varighet utover en økonomiplanperiode (4 år), noe som må behandles av
kommunestyret.
I intervju har revisjonen blitt opplyst om at foretaket ikke hentet inn tilbud fra andre aktører i
markedet, men at markedet ble undersøkt aktivt. Det har heller ikke blitt gjort noen
kunngjøring i lokalpressen eller andre steder med innbydelse til å komme med tilbud på
leielokaler for foretaket. I den sammenheng nevnte styreleder at kunngjøring var noe de ikke
hadde tenkt på, mens nåværende daglig leder opplyste i intervju at han kjenner
eiendomsmarkedet i Hammerfest veldig godt, spesielt på bakgrunn av hans tidligere jobb i
Statoil. Revisjonen har videre blitt opplyst om at foretaket har hatt forespørsler fra ulike
aktører, men at disse (lokalene) ble ansett som uegnet og ikke tilfredsstilte kravene.
Revisjonen har videre blitt opplyst at det av den grunn ikke ble hentet inn andre tilbud.
Revisjonen har blitt opplyst om nesten alle de ulike alternativene som har blitt utredet er eid
av Hammerfest Eiendom KF, herunder Storgata kommunehus. De alternative byggene som er
eid av private aktører er henholdsvis Telebygget, Hay-bygget og Postbygget (Parkgata 18).
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I ulike dokumenter framgår det at det var disse fire byggene som har blitt utredet fra august
2012 og framover, herunder i en Powerpoint-presentasjon som ble lagt fram for foretakets
styre den 27. august 2012. Dette framgår også av saksframlegg til styret i foretaket og
saksframlegg til formannskapet og kommunestyret. Av disse ser man imidlertid at Parkgata
18 har blitt mer utfyllende utredet enn de andre alternativene.
Revisjonens gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon viser at det har vært tett
korrespondanse mellom Hammerfest Eiendom KF og eierne av Parkgata 18 (Isbjørn Eiendom
AS) siden høsten 2012 (se kapittel 2.7 nedenfor). Revisjonen har ikke funnet at foretaket har
hatt liknende korrespondanse med andre aktører i leiemarkedet.
2.5.2 Revisjonens kommentarer

Med utgangspunkt i de forhold som er nevnt ovenfor har revisjonen gjort følgende
observasjoner:


Hammerfest Eiendom KF har ikke innhentet tilbud fra flere aktører eller foretatt noen
kunngjøring i forbindelse med arbeidet med å finne nye lokaler for foretaket
(samlokaliseringen).
Foretaket har imidlertid utredet alternative bygg/lokaler, om enn med større vekt på
Parkgata 18 enn på andre alternativer.

2.6 Korrespondanse og forhandlinger mellom Hammerfest Eiendom
KF og Isbjørn Eiendom AS
2.6.1 Forhandlinger og ombygging

Det ble opprettet kontakt mellom Hammerfest Eiendom KF og Isbjørn Eiendom AS på
vårparten 2012. Dette skjedde ved at representant for Isbjørn Eiendom henvendte seg til
representant for Hammerfest Eiendom KF etter å ha fått tips om at foretaket var på jakt etter
nye lokaler. I den forbindelse forespurte Isbjørn Eiendom om det gamle posthuset (Parkgata
18) kunne være av interesse. Etter dette ble det gjennomført befaringer og samtaler, og Isbjørn
Eiendom sendte den 19. september 2012 en e-post til Hammerfest Eiendom KF med tilbud
om leie av Parkgata 18. På forespørsel fra Hammerfest Eiendom KF sendte Isbjørn Eiendom
AS en nærmere forklaring på tilbudet til Hammerfest Eiendom KF den 25. september 2012.
Etter dette ble det gjennomført flere samtaler, møter (10-12 møter før årsskiftet 2012/2013) og
befaringer. Revisjonen har blitt opplyst om at samtalene blant annet handlet om leieforholdets
varighet, tidspunkt for innflytting og tilpasning av lokalene i Parkgata 18. Revisjonen har
videre blitt opplyst om at Isbjørn Eiendom AS i utgangspunktet ønsket at leieforholdet skulle
ha en varighet på åtte år, mens Hammerfest Eiendom KF ønsket en varighet på fem år.
Den 17. oktober 2012 sender Isbjørn Eiendom AS en e-post til Hammerfest Eiendom KF der
de skriver at de gjerne vil «ha en bekreftelse på tilbudet» som de tidligere hadde sendt til
Hammerfest Eiendom KF. Dette fordi selskapet ønsket å få det formelle på plass før de gikk i
gang med ombygging i Parkgata 18. Hammerfest Eiendom KF sin saksbehandler i saken
videresendte deretter denne e-posten til daglig leder på kvelden samme dag. Dagen etter (18.
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oktober 2012) sender daglig leder e-post til saksbehandleren der det skrives at «det er ok, bare
bekreft at vi har til hensikt å leie». Som et resultat av dette sendte foretakets saksbehandler en
e-post til Isbjørn Eiendom AS der det bekreftes at Hammerfest Eiendom KF har til hensikt å
leie Parkgata 18.
Fra høsten 2012 blir det gjennomført ombygninger, oppussing, innredninger med mer i
Parkgata 18. Revisjonen har blitt opplyst om at arbeider som direkte gjaldt behovene til
Hammerfest Eiendom KF ikke ble avklart og gjennomført før i november/desember 2012.
Arbeidet ble i hovedsak utført av innleide selskap (jf. de fire fakturaene), men også ITavdelingen i Hammerfest kommune og Isbjørn Eiendom AS har gjennomført noe arbeid i
lokalene. Ut i fra det revisjonen har fått opplyst ble det arbeidet «på spreng» for å bli ferdig til
innflytting 1. januar 2013. I den forbindelse arbeidet et firma i romjula 2012 for å få bygget
ferdig. I denne perioden fikk representanter for Hammerfest Eiendom KF levert ut nøkler til
bygget og var selv til stedet på bygget ved en rekke anledninger.
2.6.2 Avtaleutkast

I intervju med representanter for Hammerfest Eiendom KF har revisjonen blitt opplyst om at
eierne av Parkgata 18 (Isbjørn Eiendom AS) presenterte et utkast til leiekontrakt på foretakets
kontor i januar 2013. Det foreligger et avtaleutkast som er datert 17. januar 2013. Dette er
imidlertid ikke signert av noen av partene. I følge Isbjørn Eiendom AS inneholdt ikke dette
utkastet noen endringer i forhold til det som var avtalt tidligere på de viktigste punktene.
Isbjørn Eiendom AS mener at det er inngått en bindende leiekontrakt selv om det ikke
foreligger noen skriftlig kontrakt som er signert av partene. Dette på bakgrunn av blant annet
muntlig avtale og konkludent adferd. Hammerfest Eiendom KF har opplyst revisjonen om at
den ikke har samme syn på saken, men tilføyer samtidig at den har hatt til hensikt å leie i
Parkgata 18 dersom vedtakene fra rette instanser var på plass, det vil si foretakets styre og
kommunestyre.
2.6.3 Om fakturaer knyttet til husleie

I februar 2013 sendte Isbjørn Eiendom AS faktura på kr 247.292,50,- inkludert mva. for
husleie for 1. kvartal til Hammerfest Eiendom KF. Fakturadato og forfallsdato var 6. februar
2013. I den forbindelse ba Hammerfest Eiendom KF om utsatt betalingsfrist, samt at
framtidige fakturaer skulle sendes til «Hammerfest Eiendom KF, Fakturamottak, Postboks
1224 9616 Hammerfest». Det ble gitt utsatt betalingsfrist, men fakturaen ble imidlertid ikke
betalt, og den 26. februar sendte daglig leder i Hammerfest Eiendom KF e-post til Isbjørn
Eiendom AS der det sies at foretaket ikke kan godkjenne leiefakturaen «da vi ikke har
godkjent noen leiekontrakt». I etterfølgende korrespondanse har Isbjørn Eiendom uttrykt seg
uenig i dette. Revisjonen har blitt opplyst om at Hammerfest Eiendom ikke har betalt husleie
til Isbjørn Eiendom AS per mai 2013.
2.6.4 Revisjonens kommentarer

Med utgangspunkt i de forhold som er nevnt ovenfor har revisjonen gjort følgende
observasjoner:


Det har blitt gjennomført forhandlinger mellom Hammerfest Eiendom KF og Isbjørn
Eiendom AS om leie av Parkgata 18 fra høsten 2012 til ut på nyåret 2013.
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Den dokumentasjon og de opplysninger som revisjonen har blitt forelagt viser at det
forelå enighet mellom partene om de vesentligste forhold vedrørende leie av Parkgata
18.



Det er gjennomført en rekke befaringer og utført omfattende ombygginger i Parkgata
18.

2.7 Tiltak og utgifter knyttet til ombygging i Parkgata 18
2.7.1 Hammerfest Eiendom KF: Utgifter, regnskap og fakturaer

Påløpte utgifter
I perioden desember 2012 til januar 2013 har Hammerfest Eiendom KF betalt til sammen fire
fakturaer fra henholdsvis Energi Nord AS, Arne Jenssen AS, H. Blix AS og Ma-bu AS. Disse
utgjør til sammen kr 1.106.366,06 inkl. mva. (kr 885.092,85,- eks. mva.). Av tabellen
nedenfor framgår en oversikt over utbetalingene.
Tabell 1: Regnskap for prosjekt 8316 - Parkgata 18

År 2012

Mva IB

Bevegelse

UB

Budsjett

Prosjekt: 8316 Parkgata
Art: 3201 KONTORUTSTYR
1005780

2 09.01.13 12 ARNE JENSSEN AS

0
88\1

Art: 3230 VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER
1005568

2 04.01.13 12 MA-BU AS

1005715
2 09.01.13 12 H.BLIX AS
Art: 3429 MOMS GENERELL
KOMPENSASJONSORDNIG

0
516 372,00

516 372,00

0

0
0

88\1

75 000,00

75 000,00

0

88\1

218 165,20

293 165,20

0

0

0

1005568

2 04.01.13 12 @MA-BU AS

18 750,00

18 750,00

0

1005715

2 09.01.13 12 @H.BLIX AS

54 541,30

73 291,30

0

1005780

2 09.01.13 12 @ARNE JENSSEN AS

129 093,00

202 384,30

0

Art: 3729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFT

0

0

1005568

2 04.01.13 12 @MA-BU AS

-18 750,00

-18 750,00

0

1005715

2 09.01.13 12 @H.BLIX AS

-54 541,30

-73 291,30

0

1005780

2 09.01.13 12 @ARNE JENSSEN AS

-129 093,00

-202 384,30

0
0

TOTALT

År 2013

0

Mva IB

809 537,20

Bevegelse

809 537,20

UB

0

Budsjett

Prosjekt: 8316 Parkgata
Art: 3230 VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER
1000199
2 08.02.13 1 ENERGI NORD A/S
Art: 3429 MOMS GENERELL
KOMPENSASJONSORDNIG
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1000199

2 08.02.13 1 @ENERGI NORD A/S

Art: 3729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFT
1000199

18 888,91

18 888,91

0

2 08.02.13 1 @ENERGI NORD A/S

0
0

-18 888,91

-18 888,91

0
0

TOTALT

0

75 555,65

Sum eksklusiv mva for 2012 og 2013
Sum inkl. mva

75 555,65

0

885 092,85
1 106 366,06

Gjennomgang av fakturaene
GENERELT OM BESTILLINGENE OG UTBETALINGENE SOM ER GJORT:
I intervju har representanter for Hammerfest Eiendom KF opplyst revisjonen om at
beslutningene om bestilling av ulike varer og oppdrag knyttet til ombyggingen i Parkgata 18
er gjort av ledergruppen i foretaket i fellesskap, og i samråd med eierne av Parkgata 18
(Isbjørn Eiendom AS). Dette framgår også av en e-post fra Isbjørn Eiendom AS til
Hammerfest Eiendom KF datert 12. desember 2012 (se nedenfor). Her gis det uttrykk fra
Isbjørn Eiendom AS om at ombyggingskostnadene skulle faktureres direkte fra leverandørene
og sendes til Hammerfest Eiendom KF.

At det har vært enighet om at Hammerfest Eiendom KF skulle betale disse viser seg også ved
at representanter for foretaket har attestert, anvist og betalt fakturaene etter hvert som de ble
sendt til foretaket i desember 2012 og januar 2013.
Det foreligger imidlertid motstridende opplysninger om daglig leder i foretaket hadde
kunnskap om disse fakturaene på det tidspunkt da de ble anvist og utbetalt. Daglig leder
hevder at han ikke viste om disse forhold før i uke 10 (perioden 4-10 mars) i 2013, mens den
som anviste hevder at daglig leder var informert om dette i forkant av at utbetalingene fant
sted.
Nedenfor blir det redegjort for hver enkelt av de fire fakturaene.
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FAKTURA 6410 – ENERGI NORD AS
Fakturaen er adressert til Hammerfest Eiendom KF og er på kr 94.444,56,- inkludert mva., det
vil si kr 75.555.65 eks. mva. Fakturadato er 10.01.2013 og forfallsdato er satt til 09.02.2013.
Fakturaen er utstedt av og betalt til Energi Nord AS med org.nr. 965755861 MVA. Av
fakturaen framgår det at den gjelder tilbud nr. 212-13 Parkgata 18 – Ventilasjon og at
leveringsdato er 10.01.2013. Det framgår videre at Hammerfest Eiendom KF sin referanse er
en navngitt representant for Isbjørn Eiendom AS. Fakturahistorikken viser at den er mottatt
18.01.2013, kontert 30.01.2013, attestert 30.01.2013 og anvist 07.02.2013. Fakturahistorikken
viser videre at fakturaen er regnskapsført på art 3230 (vedlikehold bygninger), ansvar 130
(drift), tjeneste 130 (administrasjonslokaler) og under prosjekt 8316 (Parkgata 18).
Nedenfor framgår resultatet av vår kontroll med rekvirering, attestering, anvisning,
dokumentasjon og regnskapsføring av utbetalingen:
Tabell 2: Faktura Energi Nord A/S - Stilet til Hammerfest Eiendom KF
Kontrollspørsmål

Ja

Henviser fakturaen/bilaget til en bestilling?

X

Hadde bestilleren rekvisisjonsrett?
Hadde attestanten attestasjonsrett?

X
X

Er attestanten samme person som rekvirent?
Hadde anviser anvisningsrett?

Nei Delvis

X
X

Er anviser samme person som rekvirent?

X

Er anviser samme person som attestanten?

X

Finnes det bilag som opplyser om hvilket arbeid fakturaen gjelder?

X

Er bilaget/utbetalingen regnskapsført i rett periode (år)?

X

Er bilaget/utbetalingen regnskapsført på rett art?

X

Er bilaget/utbetalingen regnskapsført på rett funksjon?

X

Er bilaget/utbetalingen regnskapsført på rett ansvar?

X

Vår undersøkelse viser:











at fakturaen/bilaget henviser til bestilling
at bestiller/rekvirent ikke hadde rekvisisjonsrett
(det vil si at bestiller oppgitt i faktura ikke har rekvisisjonsrett for Hammerfest Eiendom KF)

at faktura er attestert og anvist av ansatte med slike fullmakter
at rekvirent og attestant ikke er samme person
at attestant og anviser ikke er samme person
at det finnes bilag som opplyser om hvilket arbeid fakturaen gjelder
at utbetalingen er regnskapsført i rett periode
at utbetalingen er regnskapsført på rett art
at utbetalingen er regnskapsført på rett funksjon
at utbetalingen er regnskapsført på rett ansvar
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FAKTURA 987 – ARNE JENSSEN AS
Fakturaen er adressert til Isbjørn Eiendom AS og er på kr 645.465,00,- inkludert. mva., det vil
si kr 516.372,00,- eks. mva. Fakturadato er 27.12.2012 og forfallsdato er satt til 11.01.2013.
Fakturaen er utstedt av og betalt til Arne Jenssen AS med org.nr. 962340938 MVA. Av
fakturaen framgår et at den gjelder kjøp og montering av vegger og at leveringsdato er
02.11.2012. Det framgår videre at referanse for bestillingen er en representant for Isbjørn
Eiendom AS. Fakturahistorikken viser at den er mottatt 03.01.2013, kontert 03.01.2013,
attestert 03.01.2013 og anvist 07.01.2013. Fakturahistorikken viser videre at fakturaen er
regnskapsført på art 3201 (kontorutstyr), ansvar 130 (drift), tjeneste 130
(administrasjonslokaler) og under prosjekt 8316 (Parkgata 18).
Nedenfor framgår resultatet av vår kontroll med rekvirering, attestering, anvisning,
dokumentasjon og regnskapsføring av utbetalingen:
Tabell 3: Faktura fra Arne Jensen AS – Stilet til Isbjørn Eiendom AS
Kontrollspørsmål

Ja

Henviser fakturaen/bilaget til en bestilling?

X

Hadde bestilleren rekvisisjonsrett?

Nei Delvis
X

Hadde attestanten attestasjonsrett?

X

Er attestanten samme person som rekvirent?

X

Hadde anviser anvisningsrett?

X

Er anviser samme person som rekvirent?

X

Er anviser samme person som attestanten?

X

Finnes det bilag som opplyser om hvilket arbeid fakturaen gjelder?

X

Er bilaget/utbetalingen regnskapsført i rett periode (år)?

X

Er bilaget/utbetalingen regnskapsført på rett art?

X

Er bilaget/utbetalingen regnskapsført på rett funksjon?

X

Er bilaget/utbetalingen regnskapsført på rett ansvar?

X

Vår undersøkelse viser:











at fakturaen/bilaget henviser til bestilling
at bestiller/rekvirent ikke hadde rekvisisjonsrett
(det vil si at bestiller oppgitt i faktura ikke har rekvisisjonsrett for Hammerfest Eiendom KF)

at faktura er attestert og anvist av ansatte med slike fullmakter
at rekvirent og attestant er samme person
at attestant og anviser ikke er samme person
at det finnes bilag som opplyser om hvilket arbeid fakturaen gjelder
at utbetalingen er regnskapsført i rett periode
at utbetalingen er regnskapsført på rett art
at utbetalingen er regnskapsført på rett funksjon
at utbetalingen er regnskapsført på rett ansvar

I revisjonsberetningen for 2012 for Hammerfest Eiendom KF har revisjonen under punktet
om «Andre forhold» gitt merknad om at det i regnskap for 2012 er bokført en faktura
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pålydende kr 645 465,- inkludert mva., som ikke er stilet til foretaket. Merknaden gjelder
faktura 987.
FAKTURA 48248 – H. BLIX AS
Fakturaen er adressert til Hammerfest Eiendom KF og er på kr 272.706,50,- inkludert mva.,
det vil si kr 218.165,00,- eks. mva. Fakturadato er 20.12.2012 og forfallsdato er satt til
19.012013. Fakturaen er utstedt av og betalt til H. Blix AS med org.nr. 957683150 MVA.
Av fakturaen framgår det at den gjelder «installasjon i Parkgata 18». Det er ikke oppgitt noen
leveringsdato. Det framgår videre at referanse for bestillingen er en representant for Isbjørn
Eiendom AS og en representant for Hammerfest Eiendom KF. Fakturahistorikken viser at den
er mottatt 07.01.2013, kontert 07.01.2013, attestert 07.01.2013 og anvist 07.01.2013.
Fakturahistorikken viser videre at fakturaen er regnskapsført på art 3230 (vedlikehold
bygninger), ansvar 130 (drift), tjeneste 130 (administrasjonslokaler) og under prosjekt 8316
(Parkgata 18).
Nedenfor framgår resultatet av vår kontroll med rekvirering, attestering, anvisning,
dokumentasjon og regnskapsføring av utbetalingen:
Tabell 4: Faktura H. Blix AS – Stilet til Hammerfest Eiendom KF
Kontrollspørsmål

Ja

Henviser fakturaen/bilaget til en bestilling?

X

Hadde bestilleren rekvisisjonsrett?

X

Hadde attestanten attestasjonsrett?

X

Er attestanten samme person som rekvirent?
Hadde anviser anvisningsrett?

Nei Delvis

X
X

Er anviser samme person som rekvirent?

X

Er anviser samme person som attestanten?

X

Finnes det bilag som opplyser om hvilket arbeid fakturaen gjelder?

X

Er bilaget/utbetalingen regnskapsført i rett periode (år)?

X

Er bilaget/utbetalingen regnskapsført på rett art?

X

Er bilaget/utbetalingen regnskapsført på rett funksjon?

X

Er bilaget/utbetalingen regnskapsført på rett ansvar?

X

Vår undersøkelse viser følgende:












at fakturaen/bilaget henviser til bestilling
at bestiller/rekvirent hadde rekvisisjonsrett
at faktura er attestert og anvist av ansatte med slike fullmakter
at rekvirent og attestant ikke er samme person
at attestant og anviser ikke er samme person
at rekvirent og anviser delvis er samme person
at det finnes bilag som opplyser om hvilket arbeid fakturaen gjelder
at utbetalingen er regnskapsført i rett periode
at utbetalingen er regnskapsført på rett art
at utbetalingen er regnskapsført på rett funksjon
at utbetalingen er regnskapsført på rett ansvar
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FAKTURA 3890 – MA-BU AS
Fakturaen er adressert til Hammerfest Eiendom KF og er på kr 93.750,00,- inkludert mva., det
vil si kr 75.000,- eks. mva. Fakturadato er 13.12.2012 og forfallsdato er satt til 20.12.2012.
Fakturaen er utstedt av og betalt til Ma-bu AS med org.nr. 944336796 MVA. Av fakturaen
framgår det at den blant annet gjelder demontering av kjøkkeninnredning, riving av vegg,
montering av vegger, montering av dør, tilpasning av systemhimling, samt riving og utvidelse
av rampe. Det er ikke oppgitt noen leveringsdato. Det framgår videre at referanse for
bestillingen er en representant for Hammerfest Eiendom KF og en representant for Isbjørn
Eiendom AS. Fakturahistorikken viser at den er mottatt 19.12.2012, kontert 21.12.2012,
attestert 21.12.2012 og anvist 21.12.2012. Fakturahistorikken viser videre at fakturaen er
regnskapsført på art 3230 (vedlikehold bygninger)), ansvar 130 (drift), tjeneste 130
(administrasjonslokaler) og under prosjekt 8316 (Parkgata 18).
Nedenfor framgår resultatet av vår kontroll med rekvirering, attestering, anvisning,
dokumentasjon og regnskapsføring av utbetalingen:
Tabell 5: Faktura Ma-bu AS - Stilet til Hammerfest Eiendom KF
Kontrollspørsmål

Ja

Henviser fakturaen/bilaget til en bestilling?

X

Hadde bestilleren rekvisisjonsrett?

X

Hadde attestanten attestasjonsrett?

X

Er attestanten samme person som rekvirent?
Hadde anviser anvisningsrett?

Nei Delvis

X
X

Er anviser samme person som rekvirent?

X

Er anviser samme person som attestanten?

X

Finnes det bilag som opplyser om hvilket arbeid fakturaen gjelder?

X

Er bilaget/utbetalingen regnskapsført i rett periode (år)?

X

Er bilaget/utbetalingen regnskapsført på rett art?

X

Er bilaget/utbetalingen regnskapsført på rett funksjon?

X

Er bilaget/utbetalingen regnskapsført på rett ansvar?

X

Vår undersøkelse viser følgende:












at fakturaen/bilaget henviser til bestilling
at bestiller/rekvirent hadde rekvisisjonsrett
at faktura er attestert og anvist av ansatte med slike fullmakter
at rekvirent og attestant ikke er samme person
at attestant og anviser ikke er samme person
at rekvirent og anviser delvis er samme person
at det finnes bilag som opplyser om hvilket arbeid fakturaen gjelder
at utbetalingen er regnskapsført i rett periode
at utbetalingen er regnskapsført på rett art
at utbetalingen er regnskapsført på rett funksjon
at utbetalingen er regnskapsført på rett ansvar
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2.7.2 Verdier som kan tilbakeføres Hammerfest Eiendom KF

Av de utgifter som Hammerfest Eiendom KF har hatt knyttet til ombygging i Parkgata kan om
lag kr 600.000,- tilbakeføres til foretaket ved det tilfelle at foretaket ikke skal leie i Parkgata
18. Dette gjelder foretakets innkjøp av vegger. Revisjonen har blitt opplyst om at Hammerfest
Eiendom KF anser disse veggene som foretakets eiendom med mulighet for gjenbruk.
2.7.3 Isbjørn Eiendom AS: Utgifter

I brev fra Isbjørn Eiendom AS til Hammerfest Eiendom KF (datert 08.04.2013) hevder
selskapet at det har brukt mellom kr 500.000,- og kr 600.000,- på oppussing av lokalene i
Parkgata 18. I tillegg sies det i brevet at selskapet har stilt til rådighet kontormøbler, kaffe- og
vann-maskiner, samt en ferdig utstyrt, innredet og møblert kantine. I intervju med
representanter for Hammerfest Eiendom KF har det fra deres side blitt hevdet at Isbjørn
Eiendom AS ikke har hatt mer enn om lag kr 250.000,- i kostander som kan relateres til
Hammerfest Eiendom KF sine særskilte behov i Parkgata 18. Det ble videre sagt at de tall
som har blitt presentert fra Isbjørn Eiendom AS sin side derfor er høyere enn det som er de
faktiske forhold, og at selskapets utgifter utover rundt kr 250.000 må anses som generelt
vedlikehold av bygget som ikke er relatert til særskilt tilpasning av hensyn til Hammerfest
Eiendom KF sitt behov.
2.7.4 Revisjonens kommentarer

Med utgangspunkt i de forhold som er nevnt ovenfor har revisjonen gjort følgende
observasjoner:


Hammerfest Eiendom KF
Hammerfest Eiendom KF har hatt utgifter på kr 1.106.366,06 inkl. mva. knyttet til
ombygging i Parkgata 18. Dette beløpet kan bli redusert, avhengig av om noen av
utgiftene berettiger momskompensasjon. I tillegg utgjør innkjøpte vegger en verdi på
om lag kr 600.000,-, noe som er Hammerfest Eiendom KF sine eiendeler.
Faktura 987 på kr 645.465,00 inkl. mva. er adressert til Isbjørn Eiendom AS og
bestillingen er gjort av representant for Isbjørn Eiendom AS. Fakturaen er imidlertid
betalt av Hammerfest Eiendom KF.
Bestilling knyttet til faktura 6410 på kr 94.444,56,- inkludert mva. er gjort av
representant for Isbjørn Eiendom AS. Fakturaen er imidlertid betalt av Hammerfest
Eiendom KF.



Isbjørn Eiendom AS
Isbjørn Eiendom AS har hatt utgifter på et sted mellom kr 250.000,- og kr 600.000,knyttet til ombygging i Parkgata 18 som er relatert til Hammerfest Eiendom KF.



Samlede utgifter til ombygging i Parkgata 18
Samlet er det brukt et sted mellom kr 1,3 millioner og kr 1,7 millioner på ombygging i
Parkgata 18.
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2.8 Kommunestyrets vedtak og forutsetninger
Et kommunalt foretak skal drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens
økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyre. 8
Nedenfor redegjør vi for noe av det rammeverk som kommunestyret i Hammerfest har vedtatt
og som berører Hammerfest Eiendom KF.
2.8.1 Vedtekter for Hammerfest Eiendom KF

Vedtektene for Hammerfest Eiendom KF ble vedtatt av kommunestyret i Hammerfest den 13.
februar 2003. Revisjonen finner grunn til å gjengi de bestemmelsene i vedtektene som er
relevante for denne undersøkelsen:
§ 1 Organisasjon og kontorkommune
Hammerfest Eiendom KF er et kommunalt foretak som eies av Hammerfest kommune. Hammerfest
kommunestyre er selskapets øverste organ.
§2 Formål
Selskapets virksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for
Hammerfest kommune og annet som naturlig hører inn under forannevnte virksomhet.
§3 Representasjon
Styret representerer Hammerfest Eiendom KF utad, og kan innenfor selskapets formål inngå avtaler på
kommunens vegne.
Hammerfest Eiendom KF forpliktes ved underskrift av styrets leder eller i dennes fravær to
styremedlemmer i fellesskap. Styret ansetter daglig leder og meddeler prokura.
§6 Selskapets daglige ledelse og drift
Den daglige ledelse og drift av Hammerfest Eiendom KF forestås av selskapets administrasjon ledet
av en daglig leder. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.
Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av styret. Daglig leder er
regnskapsfaglig ansvarlig og skal påse at selskapets regnskapsføring er i samsvar med lov og
forskrifter, og at selskapets formuesforvaltning er tilfredsstillende ordnet.
§7 Selskapets møter
Styret sammenkalles til møte av styrets leder når denne finner det påkrevet. Medlem av styret og
daglig leder kan også kreve at styret innkalles til møte.
Normalt innkalles styret skriftlig til møte med minst ti dagers varsel. Saksliste og saksdokumenter til
styremøtet sendes sammen med innkallelsen til styrets medlemmer og andre som har møterett i styret.
Styrets møter ledes av styrets leder, eller i dennes fravær av nestleder. Dersom ingen av disse er til
stede velges en særskilt møteleder.
Daglig leder har rett og plikt til å møte i selskapets styremøter med talerett.
Hammerfest kommunes ordfører og rådmann har møte og talerett i styrets møter.

8

Jf. kommuneloven § 67 nr. 1.
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Hammerfest Eiendom KFs møter avholdes for lukkede dører. Dersom hensynet til personvern,
lovbestemt taushetsplikt eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser ikke tilsier annet,
kan styret for det enkelte tilfellet selv bestemme å avholde møte for åpne dører. Debatt om dette
foregår for lukkede dører.
Styret fastsetter selv sine egne godtgjørelser for møter m.v. til medlemmer av styret.
§10 Styrets oppgaver og myndighet
Styret har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder Hammerfest Eiendom KF og dets
virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, vedtekt og fastsatte
økonomiske rammer, samt vedtak og retningslinjer Hammerfest kommunestyre eventuelt fastsetter.
§12 Forholdet til kommunens rådmann
Innenfor selskapets myndighetsområde har Hammerfest kommunes rådmann ingen instruksjons- eller
omgjøringsmyndighet overfor styret og daglig leder. Kommunens rådmann kan imidlertid instruere
selskapets styringsorganer om utsatt iverksettelse dersom han ønsker en sak forelagt Hammerfest
kommunestyre for behandling.
§13 Økonomi forvaltning
Selskapets midler skal holdes adskilt i egen kasse, og kan bare brukes til selskapets formål.
Eiendommer og innretninger anskaffet for selskapets midler skal tilordnes selskapets kasse.
Det påligger styret å påse at Hammerfest Eiendom KF drives mest mulig kostnadseffektivt.
Innenfor de økonomiske rammene Hammerfest kommunestyre har fastlagt for utbygging og drift av
Hammerfest Eiendom KF, avgjør styret hvordan selskapets midler skal forvaltes, og treffer beslutning
om plassering av midler, samt bortleie og bortfeste av selskapets eiendommer. Innenfor de samme
økonomiske rammer kan styret også treffe beslutning om anskaffelser og om avhendelse av selskapets
eiendommer.
Styret kan treffe beslutning om overføring av bevilgede midler fra et regnskapsår til det neste, og kan
disponere fondsmidler innenfor de rammer som eventuelt angis ved fondsavsetningen.
§15 Økonomiplan, budsjett og årsberetning
Etter forslag fra styret vedtar Hammerfest kommunestyre selv økonomiplanen og de økonomiske
rammene for selskapets drift og investering det kommende kalenderåret. Styret fastsetter selv den
nærmere fordelingen av de økonomiske rammene.
Styret er ansvarlig for at det utarbeides årsberetning for Hammerfest Eiendom KF. I årsberetningen
skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultatet av
foretakets virksomhet.
2.8.2 Eierskapsmelding (2010)

Kommunestyret i Hammerfest vedtok eierskapsmelding for Hammerfest kommune den 19.
juni 2008.
Om formål og avgrensning sies det blant annet som følger:
«De retningslinjer som er fastsatt gjennom eiermeldingen omfatter kommunale foretak,
aksjeselskaper og kommunens engasjement i interkommunale selskaper (IKS). Det er presisert når
en snakker om foretak eller aksjeselskap. Når en taler om alle selskapene brukes begrepet
”selskap” som et fellesbegrep for foretak, aksjeselskap og IKS.»
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«Hensikten med meldingen er å etablere en ramme for en eierstrategi for Hammerfest kommune.»

I punkt 4.1 om retningslinjer økonomisk styring og faglig samarbeid sies det blant annet
følgende:
«Kommunen som eier skal på et tidlig tidspunkt i budsjettprosessen kommunisere sine krav og
forventninger om selskapene i den kommende økonomiplanperioden. Selskapene er avhengig av
en slik kommunikasjon for selv å kunne gjennomføre en kvalitetsmessig god budsjettprosess og en
forsvarlig drift. I henhold til forskrift om årsbudsjett.»

I punkt 4.3 4.3 Aktivt eierskap - oppfølging av kommunale selskaper/foretak sies det blant
annet følgende:
«De kommunale foretak er ikke å anse som selvstendige juridiske enheter men er en del av
Hammerfest kommune. Dette innebærer bl.a. at kommunen er juridisk forpliktet til å dekke inn
økonomiske forpliktelser til foretakene (jfr. forskrift om årsbudsjett for kommuner/forskrift om
særregnskap for kommunale foretak).
Den grunnleggende kontrollformen kommunen har som eier er gjennomgangen av selskapenes
årsoppgjør. I Hammerfest kommune har vi i tillegg etablert en løpende dialog med de kommunale
foretakene gjennom året ved tertialrapporteringen til kommunestyret (mai og sept). Disse
gjennomgangene muliggjør en viss kommunikasjon mellom foretak og eier på overordnet nivå.
Videre er det dialog mellom foretak og rådmannens stab i forbindelse med konkrete saker.
Rådmannen har møterett i KFenes møter, og kan bringe styrevedtak inn for kommunestyret. Det
er ikke etablert en fast praksis for oppfølging av foretakene ut over dette. Både foretak og
aksjeselskaper har ytret ønske om et årlig møte med ordfører og rådmann, samt å kunne gi en
årlig presentasjon av bedriftens utfordringer for formannskap eller kommunestyre.
Foretakene møter ellers i politiske styrer og utvalg når deres saker er til behandling.»

I punkt 4.4 om retningslinjer for felles bruk av ressurser – kommunale foretak sies det blant
annet følgende:
«På enkelte områder bør eier forsikre seg om at foretak følger de samme retningslinjer som
kommunen. Det gjelder blant annet retningslinjer innenfor personal, økonomi, finans og innkjøp.»

I punkt 4.6 om Styrets funksjoner (alle selskaper) sies det følgende:
«Styret skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammene som er gitt av
eieren. I denne rollen bør styret ta føringen i diskusjoner om strategiske valg for selskapet.
Et kompetent styre skal være en viktig diskusjonspartner og støttespiller for virksomhetens
ledelse. Samtidig må styret kontrollere ledelsens arbeid ut fra gitte målsettinger. Styret må derfor
ha en uavhengig rolle i forhold til ledelsen. Styret må i forlengelsen av kontrollfunksjonen vurdere
selskapets ledelse og endringer i denne.»
2.8.3 Prosedyrer for anskaffelser og salg av eiendommer (2010)

Kommunestyret vedtok følgende retningslinjer for anskaffelser og salg av eiendommer på
dets møte den 4. februar 2010.9
9

Styret i Hammerfest Eiendom KF behandlet denne saken på dets møte den 19. januar 2010.
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Som de framgår av vedtaket så er det fastsatt egen prosedyre for anskaffelser av bygg initiert
av Hammerfest Eiendom KF (se tabellen ovenfor). Av denne framgår det at det er styret i
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Hammerfest Eiendom KF som er gitt myndigheten til å «beslutte om kommunen skal leie»
lokaler. Ved kjøp eller bygging av nye lokaler der det imidlertid kommunestyret som skal
fatte den endelige beslutningen. Denne prosedyren er også illustrert ved hjelp av et
flytdiagram som inngår som en del av retningslinjene.
2.8.4 Årsbudsjett og økonomiplaner

Kommunestyret behandlet og vedtok årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for
Hammerfest Eiendom KF på dets møte 18. desember 2012. I saksframlegget til
kommunestyret opplyses det om at Hammerfest Eiendom KF fra 1. januar (2013) vil
«samlokaliseres i nye lokaler etter at renhold og drift/vedlikehold har vært adskilt». Dette blir
det også opplyst om i selve budsjett- og økonomiplandokumentet (på side 4). I det nevnte
dokumentet blir der det videre under punktet om «Leieinntekter» opplyst om at foretaket vil
oppleve «økt inntekt på grunn av at Hammerfest Eiendom KF skal samlokaliseres og tidligere
lokaler, Strandgt. 71-79, kan leies ut til andre avdelinger eller interessenter». Under punktet
«Driftsutgifter» blir det opplyst at det er «lagt inn økte kostnader på grunn av samlokalisering
av Hammerfest Eiendom KF».
Under behandlingen i kommunestyret fremmet ordføreren et nytt punkt som lyder som følger:
«Kommunestyret registrerer at det budsjetteres med leie av Parkgata 18.
Kommunestyret tar forbehold om politisk godkjenning av saken før tiltaket iverksettes».
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret behandlet Hammerfest Eiendom KF sin Økonomiplan 2012-2015 og budsjett
2012 på dets møte 20.desember 2011. I saksframlegget til kommunestyret og
budsjettdokumentene framgår det ikke noen opplysninger om utgifter knyttet til
samlokalisering av foretaket. Dette blir heller ikke uttrykt verbalt i budsjettdokument eller
saksframlegg. Hammerfest Eiendom KF har videre opplyst revisjonen om at heller ikke
administrasjonen eller styret i foretaket har budsjettert med kostnader til Parkgata 18 i 2012.
Revisjonens gjennomgang av foretakets regnskap for 2012 viser også at det ikke har vært
budsjettert med midler til det prosjekt som utgiftene knyttet til Parkgata 18 er regnskapsført
på (Prosjekt 8316: Parkgata 18).
2.8.5 Revisjonens kommentarer

Med utgangspunkt i de forhold som er nevnt ovenfor har revisjonen gjort følgende
observasjoner:


Vedtektene:
Innenfor de økonomiske rammer som er fastsatt av kommunestyret fastsetter styret i
foretaket selv den nærmere fordelingen av de økonomiske rammene.
Innenfor de samme økonomiske rammer kan styret også treffe beslutning om
anskaffelse og om avhendelse av selskapets eiendommer.



Eierskapsmeldingen:
Foretaket er forpliktet å følge de samme retningslinjer som kommunen. Det gjelder
blant annet retningslinjer innenfor personal, økonomi, finans og innkjøp.
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Prosedyre for anskaffelse av bygg initiert av Hammerfest Eiendom KF:
Styret i foretaket er gitt myndighet til å beslutte om kommunen skal leie lokaler.



Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015:
Det er ikke budsjettert med utgifter knyttet til samlokalisering, ombygging eller leie av
nye lokaler.



Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016:
I forslag til budsjett og økonomiplan fra foretaket og rådmannen/administrasjonen er
det lagt inn planer om en samlokalisering.
Behandlingen av budsjett og økonomiplan i kommunestyret endte imidlertid med at
kommunestyret vedtok forbehold om «politisk godkjenning av saken før tiltaket
iverksettes».

2.9 Revisjonens oppsummerende kommentarer
Med utgangspunkt i de forhold som er nevnt ovenfor har revisjonen gjort følgende
observasjoner:


Utgifter knyttet til ombygging i Parkgata 18
Hammerfest Eiendom KF har hatt utgifter på kr 1.106.366,06 inkl. mva. knyttet til
ombygging i Parkgata 18.
Isbjørn Eiendom AS har hatt utgifter på et sted mellom kr 200.000,- og kr 600.000,knyttet til ombygging i Parkgata 18.
Samlet er det brukt et sted mellom kr 1,3 millioner og kr 1,7 millioner på ombygging i
Parkgata 18.



Styrets myndighet fram til 18. desember 2012
De styringsdokumenter som er vedtatt av Hammerfest kommunestyre var ikke til
hinder for at Hammerfest Eiendom KF igangsatte en prosess med å samlokalisere
foretakets avdelinger. Disse styringsdokumentene var heller ikke til hinder for at
Hammerfest Eiendom KF hadde anledning til å planlegge og eventuelt inngå
leiekontrakt.



Styrets myndighet etter budsjettvedtak i kommunestyret 18. desember 2012.
Vedtaket i kommunestyret om «politisk godkjenning av saken før tiltaket iverksettes»
innskrenker fra dette tidspunkt styrets myndighet til å iverksette og/eller fullføre en
samlokaliseringsprosess (i Parkgata 18).



Styrets vedtak og informasjon om samlokaliseringen og ombyggingen mm.
Styret ga daglig leder fullmakt til å arbeide videre med Postbygget (Parkgata 18) på
dets møte 29. august 2012.
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Styret vedtok «flyttingen» til Parkgata 18 på dets møte 19. november 2012. Dette
vedtaket ble på nytt bekreftet av styret på dets møte 8. februar 2013.
Styret ble første gang orientert om kostnader på kr 850.000,- knyttet til ombygging i
Parkgata 18 på dets møte 8. mars 2013.
Styreleder var kjent med planlegging av ombygging og innflytting i Parkgata 18 per
14. november 2012.
Det er noe usikkert når styreleder ble kjent med Hammerfest Eiendom KF sine utgifter
på om lag kr 885.000,- i forbindelse med ombyggingen. Styreleder hevder at han ble
kjent med dette i uke 10 i 2013. Det er imidlertid helt sikkert at styreleder viste om
slike utgifter på møte i foretakets styre den 8. mars 2013.


Administrasjonen i foretaket sin kjennskap til ombyggingen
Per 14. november 2012 var Hammerfest Eiendom KF godt i gang med å planlegge
ombygging og innflytting i Parkgata 18. I dette arbeidet deltok flere representanter fra
ledelsen i foretaket. Dette betyr at flere ansatte i foretaket kjente til arbeidet med
ombygging lenge før 14. november 2012.
Daglig leder i foretaket har vært kjent med planlegging av og igangsatt ombygging i
Parkgata 18 senest per 14. november 2012, mest sannsynlig tidligere.
Det er noe usikkert når daglig leder ble kjent med Hammerfest Eiendom KF sine
utgifter på om lag kr 1,1 millioner i forbindelse med ombyggingen. Daglig leder
hevder at han ble kjent med dette i uke 10 i 2013. Den som anviste fakturaene hevder
på sin side at disse ikke ble betalt uten avklaring med daglig leder. Revisjonen
registrerer at det foreligger to versjoner av dette. Det er imidlertid helt sikkert at daglig
leder viste om slike utgifter på møte i foretakets styre den 8. mars 2013.
Det er på det rene at minst en av virksomhetslederne og en annen ansatt i foretaket har
kjent til disse utgiftene i slutten av desember 2012 og begynnelsen av januar 2013.
Dette skyldes at vedkommende i denne perioden har attestert og anvist til utbetaling de
fire omtalte fakturaene.
Ombyggingen har mest sannsynlig skjedd i perioden november 2012 til januar 2013.
Dette med bakgrunn i fakturadatoene på de fire fakturaene som foretaket har betalt i
forbindelse med ombyggingen (datert i desember 2012 og januar 2013), samt de
opplysninger som er gitt i referat fra befaring i Parkgata 18 og møte i Hammerfest
Eiendom KF den 14. november 2012.



Rådmannens kjennskap til ombygging og utgifter
Rådmannen har første gang fått informasjon om ombygging og utgifter knyttet til
lokalene i Parkgata 18 rundt 7. mars 2013. Informasjon om dette ble imidlertid ikke
gitt av Hammerfest Eiendom KF, men av eierne av Parkgata 18 (Isbjørn Eiendom AS).



Forhandlinger om og ombygging i Parkgata 18
Det har blitt gjennomført forhandlinger mellom Hammerfest Eiendom KF og Isbjørn
Eiendom AS om leie av Parkgata 18 fra vårparten 2012 til ut på nyåret 2013.
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Den dokumentasjon og de opplysninger som revisjonen har blitt forelagt viser at det
forelå enighet mellom partene om de vesentligste forhold vedrørende leie av Parkgata
18.


Informasjon til formannskap og kommunestyre
Det er på det rene at formannskapet ikke ble gitt korrekte opplysninger om de faktiske
forhold i saken på dets møte 21. februar 2013. På dette møtet deltok også styreleder og
daglig leder. Det knytter seg usikkerhet til om daglig leder og styreleder på dette
tidspunkt kjente til de utgifter som foretaket var påført vedrørende ombyggingen. De
konkrete fakturaer var anvist til utbetaling av en virksomhetsleder i foretaket.
Vedkommende hevder at dette skjedde etter avklaring med daglig leder.
Det er videre på det rene at kommunestyret ikke ble gitt korrekte opplysninger på dets
møte 7. mars 2013. På dette møtet deltok også daglig leder. Det knytter seg også her
usikkerhet til om daglig leder kjente til de utgifter som foretaket var påført vedrørende
ombyggingen. Revisjonen vil imidlertid bemerke at daglig leder burde ha hatt
kjennskap til disse utgiftene på dette tidspunktet.
Det er på det rene at kommunestyret har blitt gitt mer utfyllende opplysninger i saken
på dets møte den 11. april. Dette i form av et notat utarbeidet av rådmannen i samråd
med daglig leder i foretaket, og et brev (med vedlegg) fra eierne av Parkgata 18
(Isbjørn Eiendom AS).
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3. REVISJONENS VURDERINGER
3.1 Har kommunestyret og formannskapet blitt tilstrekkelig
informert om arbeidet med samlokaliseringen?
3.1.1 Regelverk

Rapportering fra foretak til kommunen
I kommuneloven § 61 heter det at et «kommunalt foretak er en del av kommunen». Dette
innebærer at et kommunalt foretak ikke er en egen juridisk person, og at det dermed ikke er
noe rettslig skille mellom kommunens økonomi og foretakets økonomi.10 I kommuneloven
§ 67 nr. 1 om styrets myndighet i kommunale foretak heter det blant annet at «Styret påser at
virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter kommunens eller
fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av
kommunestyre eller fylkesting». I dette ligger det at det er kommunestyret som er foretakets
øverste organ. Dette er også inntatt i § 1 i vedtektene til Hammerfest Eiendom KF. Her heter
det at «Hammerfest kommunestyre er selskapets øverste organ». På bakgrunn av dette legger
revisjonen til grunn at Hammerfest Eiendom KF har en generell plikt til å informere og
rapportere til kommunestyret i det omfang og med det innhold som kommunestyret krever.
Det er likevel viktig å understreke at i forhold til kommunestyret er det foretakets styre som er
ansvarlig for at kommunestyrets vedtak følges opp.11 På bakgrunn av dette legger revisjonen
til grunn at plikten til å rapportere til kommunestyret tilligger styret. Denne plikten tilligger
også daglig leder dersom vedkommende representer foretaket på møter i kommunestyret.
Revisjonen legger videre til grunn at denne informasjonsplikt også gjelder i forhold til
formannskapet. Dette på bakgrunn av at formannskapet fungerer som et innstillende organ til
kommunestyret i de fleste saker som skal behandles der (herunder kvartalsrapporter,
årsmeldinger, årsbudsjett og økonomiplaner).
Rapportering og utveksling av informasjon fra foretaket til kommunestyret kan skje på ulike
måter (skriftlig og muntlig) og i ulike fora. De mest sentrale rapporteringskanaler er gjennom
kommunens årsregnskap og årsberetning, jf. kommuneloven § 48, jf. forskrift om særbudsjett,
særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 7. En annen
rapporteringskanal er via behandlingen av foretakets årsbudsjett og økonomiplan i
kommunestyret, jf. kommuneloven §§ 44 og 46. Andre typer rapporteringsplikt kan også være
fastsatt i foretakets vedtekter eller i andre retningslinjer og instrukser vedtatt av
kommunestyret. Vedtektene for Hammerfest Eiendom KF omfatter ikke mer enn det som
kreves lov og forskrift. I Hammerfest kommunes eierskapsmelding (2008) er det imidlertid
inntatt noen punkter om rapportering som må betraktes som bindende for kommunikasjonen
mellom foretaket og kommunen/kommunestyret. Det sies blant annet følgende om dette i
eierskapsmeldingen:12

10

Kristin Bjella, G. Knudsen og M. Aarbakke; Kommunale selskaper og foretak; kommentarutgave; 2001; på
side 53.
11
Kristin Bjella, G. Knudsen og M. Aarbakke; Kommunale selskaper og foretak; kommentarutgave; 2001; på
side 65.
12
Eierskapsmeldingen på side 8-9.
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«Den grunnleggende kontrollformen kommunen har som eier er gjennomgangen av
selskapenes årsoppgjør. I Hammerfest kommune har vi i tillegg etablert en løpende dialog
med de kommunale foretakene gjennom året ved tertialrapporteringen til kommunestyret
(mai og sept). Disse gjennomgangene muliggjør en viss kommunikasjon mellom foretak og
eier på overordnet nivå. Videre er det dialog mellom foretak og rådmannens stab i
forbindelse med konkrete saker. Rådmannen har møterett i KFenes møter, og kan bringe
styrevedtak inn for kommunestyret. Det er ikke etablert en fast praksis for oppfølging av
foretakene ut over dette. Både foretak og aksjeselskaper har ytret ønske om et årlig møte
med ordfører og rådmann, samt å kunne gi en årlig presentasjon av bedriftens utfordringer
for formannskap eller kommunestyre. … Foretakene møter ellers i politiske styrer og utvalg
når deres saker er til behandling.»

Av utdraget ovenfor ser vi at Hammerfest kommune har innført en ordning med
tertialrapportering til kommunestyret. Vis ser videre at foretakene også møter i politiske styrer
og utvalg. Dette gjelder også for Hammerfest Eiendom KF.
Rådmannens rolle
I kommuneloven § 23 nr. 2 heter det at administrasjonssjefen «skal påse at de saker som
legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet». Dette gjelder imidlertid kun i de
tilfellene der det er administrasjonssjefen som fremmer saken for kommunestyret.
Innenfor styrets myndighetsområde i et kommunalt foretak har ikke rådmannen instruksjonseller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Administrasjonssjefen kan likevel
instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret eller
fylkestinget har behandlet saken, jf. kommuneloven § 78 nr. 1. I lovforarbeidene sies det
følgende om denne bestemmelsen:
«Nr 1 annet punktum innebærer et unntak fra nr 1 første punktum. Bestemmelsen gir
administrasjonssjefen myndighet til å instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en
sak skal utsettes til kommunestyret eller fylkestinget har behandlet saken. Bestemmelsen må
ses i sammenheng med nr 1 første punktum om at det bare er kommunestyret eller fylkestinget
som har instruksjons- og omgjøringsmyndighet i forhold til styrets vedtak. Hvis
administrasjonssjefen mener at en sak er av en slik karakter at den bør forelegges
kommunestyret eller fylkestinget, vil utsatt iverksettelse kunne være et første skritt. Er et
vedtak allerede iverksatt, kan kommunestyrets eller fylkestingets omgjøringsmyndighet i
praksis være avkortet.
Bestemmelsen bygger på en forutsetning om at administrasjonssjefen har en helt generell
adgang til å forelegge vedtak innen foretaket for kommunestyret eller fylkestinget. Loven
setter ikke noen grenser for hvilke saker administrasjonssjefen kan legge frem for
kommunestyret eller fylkestinget. Det vil være opp til administrasjonssjefens skjønn når han
eller hun vil benytte seg av denne myndigheten og i denne forbindelse treffe vedtak etter nr 1
annet punktum til å kreve utsatt iverksettelse.
Når administrasjonssjefen har truffet vedtak om utsatt iverksettelse, kan ikke vedtaket
settes i verk før saken er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget, og dette eventuelt har
gitt sin tilslutning til saken.»

Revisjonen legger til grunn at det i slike tilfeller også er pålagt rådmannen å sørge for sakens
opplysning overfor kommunestyret.
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I tilfeller der det er styret i et kommunalt foretak som fremmer saken for kommunestyret
gjelder det andre regler. I disse tilfellene er rådmannen gitt en rett til å uttale seg. I
kommuneloven § 72 nr. 2 heter det om dette at «før styret [i et kommunalt foretak] treffer
vedtak i sak som skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget, skal
administrasjonssjefen være gitt anledning til å uttale seg om saken». Det heter videre at
«Administrasjonssjefens uttalelse skal legges frem for styret ved dets behandling av saken».
Generelt sett har altså rådmannen både rett og plikt til å bidra til sakens opplysning før saker
som gjelder kommunale foretak behandles i kommunestyret.
Det er videre slik at rådmannen har møte- og talerett på styremøter i kommunale foretak, samt
full innsynsrett i foretakenes virksomhet.
3.1.2 Vurderinger

Revisjonen vurderer det slik at Hammerfest Eiendom KF ikke i tilstrekkelig grad har
informert formannskap og kommunestyre om foretakets planer om å leie Parkgata 18. Det
samme gjelder informasjon om den omfattende korrespondanse og de igangsatte tiltak og
utgifter knyttet til ombygging av lokalene på nevnte adresse. Revisjonen har blant annet ikke
funnet opplysninger om dette i sentrale styringsdokumenter som behandles i disse organene
(herunder kvartalsrapporter for 2012, årsmelding for 2012, årsbudsjett for 2012 og
økonomiplan 2012-2015). Foretakets planer om samlokalisering omtales kort i årsmeldingen
for 2012, men Parkgata 18 nevnes ikke i det hele tatt. Disse dokumentene inneholder ellers en
oversikt over en lang rekke tiltak og investeringer som foretaket har igangsatt eller skal
igangsette. Det framstår derfor som underlig at et så omfattende arbeid som en
samlokalisering er, ikke er nevnt i disse dokumentene.
På tross av oppfordringer til det, har Hammerfest Eiendom heller ikke gitt korrekte
opplysninger om disse omstendigheter på møte i formannskapet den 21. februar 2013 og på
møte i kommunestyre den 7. mars 2013. Den informasjon som først nådde fram til
kommunestyret skjedde muntlig via kommunestyrets talerstol på dets møte 7. mars 2013. Den
informasjon som ble gitt var imidlertid sprikende og til dels misvisende. Fra daglig leder i
Hammerfest Eiendom ble det da opplyst at foretaket hadde brukt om lag kr 300.000,- på
ombygging i Parkgata. Rådmannen opplyste at foretaket hadde brukt om lag kr 885.000,- på
ombyggingen. Den skriftlige informasjon med detaljerte og mer korrekte opplysninger om
sakens hendelsesforløp ble overrekt kommunestyrets representanter på kommunestyrets møte
den 11. april. Dette skjedde i form av et notat utarbeidet av rådmannen i samråd med daglig
leder i Hammerfest Eiendom KF (dater 3. april 2013), og et brev fra Isbjørn Eiendom AS
(datert 8. april 2013).
På bakgrunn av dette er det revisjonens inntrykk at Hammerfest Eiendom KF har tilbakeholdt
opplysninger overfor overordnede politiske organer, i dette tilfellet kommunestyret og
formannskapet. Det er imidlertid ikke mulig for revisjonen å konkludere med at dette har vært
en bevisst handling. Mye tyder på at det også har vært lite informasjonsflyt om prosessen
innad i Hammerfest Eiendom KF, der det synes å ha sviktet i flere ledd. Dette tyder videre på
at det foreligger svakheter i foretakets internkontroll. Formelt sett er det imidlertid styret som
står ansvarlig overfor kommunestyret som eierorgan.
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Revisjonen vil imidlertid påpeke at også rådmannen i kommunen har plikt til å skaffe til veie
informasjon som bidrar til å opplyse saker som skal behandles i formannskap og
kommunestyre. Opplysningene om betalte fakturaer ville rådmannen i utgangspunktet kunne
fått tak i ved å be om innsyn i korrespondanse og regnskapstall for Hammerfest Eiendom KF.
Rådmannen har også møte- og talerett i foretakets styremøter. Det samme gjelder for ordfører.
Revisjonen har imidlertid blitt opplyst om at heller ikke rådmannen ble informert om
kostnader knyttet til ombygging før på et møte med utleier av Parkgata 18 (Isbjørn Eiendom
KF) den 7. mars 2013.
3.1.3 Konklusjon

Hammerfest Eiendom KF har ikke i tilstrekkelig grad informert kommunestyret og
formannskapet om foretakets planer om å leie Parkgata 18. Det samme gjelder informasjon
om korrespondanse og møter med eierne av bygget (Isbjørn Eiendom AS), igangsatte arbeider
med ombygging i lokalene, samt utgifter knyttet til dette.

3.2 Har styret overtrådt sin myndighet?
3.2.1 Regelverk

De sentrale bestemmelsene som regulerer myndigheten til et kommunalt foretak sitt styre
finnes i kommuneloven § 67. Bestemmelsen lyder i sin helhet slik:
§ 67. Styrets myndighet
1. Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder
foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål,
vedtekter, kommunens eller fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller
retningslinjer fastsatt av kommunestyre eller fylkesting.
2. Styrets myndighet etter første ledd omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge stillinger
og til å treffe avgjørelser i personalsaker, i den utstrekning annet ikke er bestemt i vedtektene.
3. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten

Som det framgår av kommuneloven § 67 nr. 1 så har styret «myndighet til å treffe avgjørelse i
alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet». Dette innebærer blant annet at styret har
ledelsesansvaret for foretaket, herunder den forretningsmessige driften, ansvaret for en
hensiktsmessig organisering, ansvar for personalsaker, og ansvar for tilsyn med daglig leder. 13
Styrets avgjørelser må imidlertid være innenfor de rammer som er satt av kommunestyret,
herunder foretakets formål, foretakets vedtekter, årsbudsjett og økonomiplaner.
I lovforarbeidene sies det følgende om styrets beslutningskompetanse i forhold til de
økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret:14

13

Kristin Bjella, G. Knudsen og M. Aarbakke; Kommunale selskaper og foretak; kommentarutgave; 2001; på
side 63-66.
14
Se Ot.prp.nr.53 (1997-1998) Interkommunale selskaper og lov om endringer i kommuneloven m.m.
(kommunalt og fylkeskommunalt foretak), kapittel 9.2.
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«Kommunalt foretak er en del av kommunen/fylkeskommunen som juridisk person og det er
således en forutsetning at foretakets økonomiske disposisjoner holdes innenfor de
budsjettrammer foretaket har fått. En konsekvens av dette er at innholdet av styrets
beslutningskompetanse vil avhenge av at det har fått de nødvendige budsjettrammer og
budsjettfullmakter i kommunens eller fylkeskommunens budsjett.
Styret må også holde seg innenfor de begrensninger som følger av
kommunens/fylkeskommunens økonomiplan. Dette innebærer at styret ikke kan foreta
økonomiske disposisjoner som endrer vesentlige elementer i kommunens/fylkeskommunens
økonomiplan. Det følger videre av lovens bestemmelser om økonomiplan at styret ikke kan
inngå kontrakter som vil påføre kommunen/ fylkeskommunen utgifter over et tidsrom som
strekker seg ut over økonomiplanens varighet, jf kommuneloven § 44 nr 2. Slike saker må
kommunestyret avgjøre.»

Rammene for styrets økonomiske disposisjoner er videre utdypet i forskrift om særbudsjett,
særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak.15 I departementets
kommentarer til forskriften § 2 sies det som følger:
«Bestemmelsens første ledd fastsetter at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om
årsbudsjett for kommunen eller fylkeskommunen skal omfatte virksomhet i kommunalt eller
fylkeskommunalt foretak. Dette følger av bestemmelsen i kommuneloven § 45 nr. 1, som
innebærer at kommunestyret og fylkestinget har enekompetanse til å fastsette årsbudsjettet
for kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Formannskapet eller fylkestinget,
alternativt rådet, har likeledes enekompetanse til å avgi innstilling til årsbudsjett for
kommunen eller fylkeskommunen. Kommunale eller fylkeskommunale foretak er en del av
kommunen eller fylkeskommunen som juridisk enhet. Dette innebærer at kommunestyrets
eller fylkestingets budsjettvedtak, og formannskapets eller fylkesutvalgets, alternativt rådets,
innstilling til budsjettvedtak, også må omfatte foretak, jf. kommuneloven § 45 nr. 2 og § 46
nr. 2. Kommunestyrets eller fylkestingets årsbudsjettvedtak må således gi bindende
økonomiske rammer for foretakets drift og investeringer. Rammene angir de økonomiske
fullmakter som foretaket må holde seg innenfor. At rammene er bindende innebærer at de
ikke kan overskrides uten at kommunestyret eller fylkestinget på forhånd har foretatt de
nødvendige endringer i årsbudsjettet for kommunen eller fylkeskommunen, herunder
foretaket.
Kommuneloven legger til rette for at kommunestyret eller fylkestinget kan drive
rammestyring av foretak. I foretakets investeringsrammer må det som et minimum skilles
mellom sum investering og sum finansiering, herav lån. Tiltak som foretaket skal utføre og
som skal lånefinansieres, må i tråd med § 50 føres opp i kommunestyrets eller fylkestingets
vedtak for foretakets investeringsbudsjett, og kommunestyret eller fylkestinget må vedta at
det skal tas opp lån. Kommunestyret og fylkestinget står i alle tilfeller fritt til å legge større
begrensninger på foretaket ved å vedta et mer detaljert årsbudsjett.
Bestemmelsens annet ledd fastsetter at foretakets styre i henhold til kommunestyrets
eller fylkestingets vedtak om årsbudsjett skal fastsette et eget særbudsjett, jf. definisjonen av
særbudsjett i budsjettforskriften for kommuner og fylkeskommuner § 2. Styret kan foreta
endringer i særbudsjettet uten å forelegge saken for kommunestyret og fylkestinget så lenge
foretaket holder seg innenfor de bindende økonomiske rammene. Det er foretakets styre som
har fordelingsfullmakten innenfor de rammer som er fastsatt av kommunestyret eller
fylkestinget for foretakets virksomhet.»

I kommuneloven § 69 gis det hjemmel for kommunestyret til å sette ytterligere skranker for
styrets myndighet. Denne bestemmelsen lyder i sin helhet slik:
15

FOR 2006-08-24 nr. 1033.
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§ 69. Vedtak som må godkjennes av kommunestyre eller fylkesting

1

I vedtektene kan det fastsettes at styrets vedtak i nærmere angitte saker må være godkjent av
kommunestyret eller fylkestinget selv for å være bindende for kommunen eller fylkeskommunen.
Slik vedtektsbestemmelse kan bare påberopes overfor en tredjeperson når vedtektsbestemmelsen
er registrert i Foretaksregisteret eller tredjepersonen kjente eller burde kjent til
vedtektsbestemmelsen. Er avtalen gjennomført helt eller delvis, skal ytelsene eller, dersom dette
ikke er mulig, ytelsenes økonomiske verdi, tilbakeføres.

I denne bestemmelsen gis altså kommunestyret anledning til å begrense styrets myndighet
gjennom bestemmelser i foretakets vedtekter. Revisjonen har ikke funnet at Hammerfest
kommunestyre har fastsatt slike begrensninger i vedtektene for Hammerfest Eiendom KF.
Spørsmålet blir da hvilke økonomiske rammer Hammerfest kommunestyre har fastsatt å
gjelde for Hammerfest Eiendom KF. Disse rammene finner man i kommunes budsjett- og
økonomireglement, foretakets årsbudsjett, økonomiplaner og budsjettreguleringer. Det er helt
på det rene at foretakets budsjett og økonomiplan ikke er på detaljnivå, men på rammenivå.
Dette innebærer at foretakets styre kan omdisponere midler innenfor de vedtatte rammene.
Dette framgår også av kommunens budsjett- og økonomireglement der det heter at «styret i et
KF har for øvrig den samme myndighet til å revidere eget budsjett som det administrasjonen
har for Hammerfest kommunes budsjett» (kapittel 3 på side 3).
Det er videre slik at kommunestyret i 2010 vedtok prosedyrer for avhending og kjøp av
eiendom som gir styret i Hammerfest Eiendom KF myndighet til å fatte den endelige
beslutningen i saker som gjelder leie av lokaler. I forbindelse med kommunestyrets
behandling av årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Hammerfest Eiendom KF ble
det imidlertid fattet et enstemmig vedtak som nedla forbud for foretaket å iverksette
leieforhold i Parkgata 18 før endelig godkjenning i kommunestyret.
3.2.2 Vurderinger

Revisjonen vurderer det slik at styret i Hammerfest Eiendom KF hadde myndighet til å
beslutte saker om leie av lokaler, jf. prosedyre for dette vedtatt av kommunestyret i 2010.
Dette gjaldt imidlertid fram til kommunestyrets budsjettvedtak 18. desember 2012, som også
inneholdt et foreløpig forbud mot samlokalisering Parkgata 18. Dette betyr at styrevedtakene
før 18. desember 2012 var innenfor styrets myndighet, mens vedtakene etter dette, isolert sett
ikke var det. På dette stadiet var saken imidlertid allerede fremmet til behandling for
kommunestyret, noe som var i tråd med kommunestyrets forutsetninger i det nevnte
budsjettvedtaket. Revisjonen har imidlertid blitt opplyst om at styreleder i Hammerfest
Eiendom KF ikke kjente til kommunestyrets vedtak om forbud mot iverksettelse av
samlokalisering i Parkgata 18. På bakgrunn av dette legger revisjonen til grunn at heller ikke
resten av styret kjente til dette. Revisjonen vil imidlertid bemerke at styret er forpliktet til å
holde seg orientert om de vedtak som gjøres i foretakets eierorgan, i dette tilfellet
kommunestyret.
Årsbudsjettet til Hammerfest Eiendom KF vedtas på rammenivå av kommunestyret. Dette
betyr at foretaket selv kan fordele innenfor rammen. Revisjonen har ikke funnet styrevedtak
som gjelder budsjettering og tildeling av budsjettmidler til ombygging i Parkgata 18.
Revisjonens gjennomgang av styreprotokoller viser imidlertid at styret i Hammerfest
Eiendom KF har fattet vedtak om samlokalisering i Parkgata 18. Dette har skjedd på flere
styremøter i 2012 og 2013. Revisjonen anser i utgangspunktet disse vedtakene for å ligge
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innenfor styrets myndighetssfære sett i forhold til vedtatte budsjettrammer for foretaket. Det
foreligger heller ikke noen omstendigheter som skulle tilsi at nye leieforhold alene skulle
bidra til overskridelser av kommunestyrets vedtatte budsjettrammer for foretaket. Vår
undersøkelse viser imidlertid at foretaket har hatt utgifter til ombygging av lokaler i Parkgata
18 i 2012. Foretaket har også hatt merutgifter dette året. Det er imidlertid ikke mulig for
revisjonen å fastslå om det er utgiftene knyttet til Parkgata 18 som er den direkte årsaken til
merforbruket dette året. Revisjonen vurderer det derfor slik at styret i Hammerfest Eiendom
KF ved sitt vedtak om flytting til nye lokaler i Parkgata 18 ikke har overtrådt sin myndighet
sett i forhold til kommunestyrets vedtatte budsjettrammer for 2012.
Revisjonen registrerer videre at på tross av kommunestyrets vedtak om forbud, fortsatte
prosessen med ombygging i Parkgata 18 etter kommunestyrets vedtak den 18. desember 2012.
Det samme gjelder betaling av fakturaer knyttet til dette. Ut i fra det revisjonen har fått
opplyst kjente ikke styret i foretaket til disse omstendighetene. Revisjonen legger dette til
grunn og vurderer det derfor slik at styret ikke har overtrådt sin myndighet i forhold til dette
punkt.
3.2.3 Konklusjon

Revisjonen vurderer det slik at styret ikke har overtrådt sin myndighet, jf. kommuneloven
§ 67.

3.3 Har daglig leder overtrådt sin myndighet?
3.3.1 Regelverk

De sentrale bestemmelsene som regulerer myndigheten til daglig leder i et kommunalt foretak
finnes i kommuneloven § 71. Bestemmelsen lyder i sin helhet slik:
§ 71. Daglig leders myndighet
1. Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket. Daglig leder er direkte underordnet
styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.
2. Daglig leder skal sørge for at foretakets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at
formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.
3. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av
stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt
vedkommende myndighet til det eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe
for foretaket eller for kommunen eller fylkeskommunen som helhet. Styret skal i så fall snarest
mulig underrettes om saken.

I lovforarbeidene omtales denne bestemmelsen slik:
«Bestemmelsen angir i nr 1 første punktum den normalkompetanse foretakets daglige leder har,
og svarer bl.a til aksjeloven av 1976 § 8-7 annet ledd første punktum. Omfanget av daglig
leders myndighet er negativt avgrenset, og omfatter etter loven ikke saker som etter foretakets
forhold er av uvanlig art eller stor betydning, jf nr 3 første punktum. Hvilke saker som er av
uvanlig art eller stor betydning vil avhenge av bl.a foretakets størrelse og virksomhetens art.
Selv om en disposisjon ikke er av stor betydning isolert sett, vil den likevel kunne falle utenfor
daglig leders myndighetsområde hvis den ligger så langt på siden av foretakets sentrale
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virksomhet at den må karakteriseres som uvanlig. Ved vurderingen av hva som er av stor
betydning, er det ikke bare økonomiske konsekvenser som vil kunne være aktuelle. Spørsmål
som kan være politisk kontroversielle vil normalt høre under styret.
Av nr 1 annet punktum følger det at daglig leder er underordnet foretakets styre som på sin
side har et leder- og tilsynsansvar overfor daglig leder, jf § 67 nr 3. Bestemmelsen må ses i
sammenheng med § 72 nr 1 om at administrasjonssjefen ikke har instruksjons- eller
omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder innenfor styrets myndighetsområde.
Utvalgets forslag innebærer på dette punkt en særordning i forhold til det som ellers er
ordningen innenfor kommunens/fylkeskommunens øvrige administrasjon; at
administrasjonssjefen er øverste leder. I et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak er det
daglig leder som innenfor rammen av § 71 har den administrative myndighet. Daglig leders
overordnede er foretakets styre.
Nr 2 pålegger daglig leder et særlig ansvar for formuesforvaltningen. Dette innebærer bl.a
at daglig leder har ansvar for den interne administrative kontroll med foretakets virksomhet.
Etter bestemmelsen har daglig leder et ansvar for å etablere rutiner som sikrer at regnskapene
gir tilstrekkelig informasjon om forvaltningen av midlene, at rutinene for inn- og utbetalinger er
betryggende m.v. Styret har et overordnet ansvar for å påse at slike rutiner er etablert.
Det følger av nr 3 at den daglige ledelse ikke omfatter saker som etter foretakets forhold er
av uvanlig art eller stor betydning. Men det fremgår av nr 3 annet punktum at saker av uvanlig
art eller stor betydning kan delegeres til daglig leder i det enkelte tilfelle. Det er her tale om
delegasjon i særskilte saker. Det er ikke adgang til å delegere til daglig leder en generell
myndighet til å avgjøre saker av uvanlig art eller stor betydning. Det forutsettes således at
saken er kjent for styret på forhånd, og at daglig leder får særskilt fullmakt til å avgjøre den.
Når det gjelder hvilke saker som er av « uvanlig art eller stor betydning », vises til merknadene
til nr 1.
Et ytterligere unntak fra regelen om at saker av uvanlig art eller stor betydning hører under
styret, gjelder hvis styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for foretaket eller
kommunen, eventuelt fylkeskommunen, som helhet. Hvorvidt dette vilkåret er oppfylt, vil
avhenge av en konkret vurdering av bl.a hvilke konsekvenser det vil kunne få for
foretaket/kommunen/fylkeskommunen dersom beslutningen utsettes til styret kan treffe
avgjørelsen selv.
I uttrykket « vesentlig » ligger at ulempen eller faren for at ulempe skal oppstå må være av
ekstraordinær karakter for at vilkåret skal være oppfylt.
Dersom daglig leder fatter beslutning i en sak som er av uvanlig art eller stor betydning,
skal styret etter siste punktum i nr 3 varsles så snart som mulig. Dette gjelder både når
avgjørelsen er truffet etter delegasjon og når avgjørelsen er truffet på selvstendig grunnlag etter
nr 3 annet punktum.»

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan man trekke følgende grenser for den ordinære
myndigheten til daglig leder i foretaket:






Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket
Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir
Daglig leder skal sørge for at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte
Daglig leder skal sikre at regnskapene gir tilstrekkelig informasjon om forvaltningen
av midlene og at rutinene for inn- og utbetalinger er betryggende m.v.
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art
eller av stor betydning

I tillegg har daglig leder myndighet utover dette i følgende tilfeller:
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Saker av uvanlig art eller av stor betydning kan daglig leder bare avgjøre om styret i
det enkelte tilfelle har gitt vedkommende myndighet til det eller styrets beslutning
ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for foretaket eller for kommunen eller
fylkeskommunen som helhet.

3.3.2 Vurderinger

Vår undersøkelse viser at daglig leder og hans underordnede har korrespondert og forhandlet
med Isbjørn Eiendom AS om leie av lokaler i Parkgata 18. Revisjonen ser det slik at dette har
skjedd i henhold til lovlig fattede styrevedtak (jf. vurderingene i kapittel 3.2.2). På dette
punkt har derfor daglig leder ikke overtrådt sin myndighet.
Det er imidlertid slik at Hammerfest Eiendom KF også har betalt fakturaer på i overkant av
om lag 1,1 millioner kroner for arbeid med ombyggingen i lokalene. Spørsmålet blir dermed
om disse utbetalinger ligger innenfor daglig leders myndighetssfære. Revisjonen har blitt
opplyst om at verken styret eller daglig leder viste om disse utgiftene før to til tre måneder
etter at disse var anvist og utbetalt av ansatte i foretaket. Den som anviste hevder på sin side at
daglig leder viste om dette. På dette punkt står det altså ord mot ord. Styret har også i ettertid
(mars 2013) i vedtaks form rettet kritikk overfor daglig leder når det gjelder de utgiftene som
foretaket har blitt påført. Det er videre slik at daglig leder har deltatt aktivt i arbeidet med
ombygging i Parkgata 18, herunder gjennom møter med Isbjørn eiendom AS og befaringer i
Parkgata 18. Det er derfor stor sannsynlighet for at daglig leder kjente til de arbeider som
pågikk for å tilpasse lokalene etter Hammerfest Eiendom KF sine særlige behov, samt at dette
ville påføre Hammerfest Eiendom KF utgifter. Det kan imidlertid ikke med sikkerhet slås fast
at daglig leder viste noe om den eksakte størrelsen på utgiftene før dette ble presentert i et
styremøte 8. mars 2013. I intervju har revisjonen videre blitt opplyst om at de bestillinger
som ble gjort på vegne av Hammerfest Eiendom KF, ble gjort av ledergruppa i foretaket,
herunder daglig leder. På bakgrunn av dette legger revisjonen til grunn at daglig leder mest
sannsynlig ikke kjente til de konkrete utgiftene da de ble påført foretaket, men imidlertid
hadde kjennskap til at det forelå utgifter. Dette medfører at daglig leder burde undersøkt dette
på et tidligere tidspunkt. I den sammenheng vil revisjonen videre nevne at det i intervju ble
opplyst at ledelsen i foretaket forutsatte at foretaket ville få redusert husleie i Parkgata 18 som
følge av foretakets ombygningskostnader. Det er videre på det rene at det ikke er fattet noe
styrevedtak i foretaket som gir daglig leder fullmakt til å igangsette ombygging i Parkgata 18
på foretakets regning.
Revisjonen vil videre sterkt understreke at det formelt sett er daglig leder som har det daglige
ansvaret for en betryggende internkontroll i foretaket, herunder at rutinene for inn- og
utbetalinger er betryggende. Daglig leder hevder selv at han ikke kjente til de konkrete
utgiftene før i uke 10 i 2013. Dersom man legger dette til grunn tyder det på at det foreligger
klare manglende rutiner for internkontroll i foretaket. Revisjonen finner videre grunn til å
nevne at utbetalinger på til sammen om lag kr 1,1 millioner knyttet til et prosjekt som ikke er
nevnt i foretakets årsbudsjett er av en slik karakter at disse disposisjoner skulle vært behandlet
av styret i forkant, jf. uttrykket «forhold av uvanlig art eller av stor betydning» i
kommuneloven § 71 nr. 3. Revisjonen vil derfor også bemerke at daglig leder ikke synes å ha
etablert rutiner for internkontroll i foretaket som er betryggende, jf. kommuneloven § 71 nr. 2.
Daglig leder hevder på sin side at han har forutsatt at de nødvendige rutiner var på plass i
foretaket.
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3.3.3 Konklusjon

Revisjonen vurderer det slik at daglig leder har overtrådt sin myndighet, jf. kommuneloven
§ 71. Revisjonen vil videre bemerke at daglig leder ikke synes å ha etablert rutiner for
internkontroll i foretaket som er betryggende, jf. kommuneloven § 71 nr. 2. Revisjonen vil
imidlertid tilføye at det er styret i foretaket som har det overordnede ansvaret for å påse at
slike rutiner er etablert.

3.4 Foreligger det avtale om leie av Parkgata 18?
3.4.1 Tre hovedspørsmål

For å svare på spørsmålet om det foreligger en avtale mellom Hammerfest Eiendom KF og
Isbjørn Eiendom AS vedrørende leie av lokaler i Parkgata 18, er det tre hovedspørsmål som
må vurderes og besvares. For det første om daglig leder i Hammerfest Eiendom KF kunne
inngå avtale på vegne av foretaket. For det andre om det er kommet i stand avtale mellom
Hammerfest Eiendom KF og Isbjørn Eiendom AS. For det tredje om Isbjørn Eiendom AS har
vært i aktsom god tro.
3.4.2 Om daglig leder i Hammerfest Eiendom KF kan inngå avtale på vegne av
foretaket

Hvorvidt en daglig leder kan inngå avtaler på vegne av foretaket beror på om vedkommende
har fullmakt eller er legitimert til å gjøre det.
Hvem som kan inngå avtaler på vegne av et kommunalt foretak framgår av kommuneloven
§ 73 om representasjon. Bestemmelsen lyder i sin helhet slik:
§ 73. Representasjon
1. Styret representerer foretaket utad. Det inngår avtaler på kommunens eller fylkeskommunens
vegne innenfor foretakets formål.
2. Styret kan gi styremedlem eller daglig leder representasjonsrett etter første ledd. Vedtektene
kan begrense styrets myndighet etter første punktum og også selv gi bestemmelser om fullmakt
som der nevnt.
3. Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller innenfor daglig leders myndighet
etter § 71.

Av bestemmelsen framgår det at det er styret som inngår avtaler på kommunens vegne
innenfor foretakets formål. Dersom ikke annet er bestemt må denne representasjonsretten
utøves av styremedlemmene i fellesskap.16 Av bestemmelsen framgår det videre at daglig
leder har en legal stillingsfullmakt til å representere foretaket utad innenfor sitt
myndighetsområde, jf. kommuneloven § 71. Dette innebærer at daglig leder etter loven har
fullmakt til å representere foretaket utad innenfor den daglige ledelse. Uten særskilt fullmakt
fra styret har daglig leder imidlertid ikke myndighet til å representere foretaket utad i saker
som er av uvanlig art eller stor betydning. Slik fullmakt kan styret i det enkelte tilfelle gi
16

Kristin Bjella, G. Knudsen og M. Aarbakke; Kommunale selskaper og foretak; kommentarutgave; 2001; på
side 74.
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daglig leder med hjemmel i nr. 2 første punktum.17 Hvilke saker som er av uvanlig art eller
stor betydning vil avhenge av bl.a. foretakets størrelse og virksomhetens art.18 Selv om en
disposisjon ikke er av stor betydning isolert sett, vil den likevel kunne falle utenfor daglig
leders myndighetsområde hvis den ligger så langt på siden av foretakets sentrale virksomhet
at den må karakteriseres som uvanlig. Ved vurderingen av hva som er av stor betydning, er
det ikke bare økonomiske konsekvenser som vil kunne være aktuelle. Spørsmål som kan være
politisk kontroversielle vil normalt høre under styret.
Revisjonen vurderer det slik at daglig leder har fullmakt til å binde Hammerfest Eiendom KF
vedrørende leie av lokaler. Dette på bakgrunn av at foretakets formål og kjernevirksomhet er
eiendomsforvaltning, at daglig leder er leder for hele foretaket, at daglig leder er registrert
med prokura i Foretaksregistret,19 samt at styret ved flere anledninger har vedtatt flytting til
og leie av Parkgata 18. Dersom daglig leder ikke har fullmakt vurderer revisjonen det likevel
slik at daglig leder uansett er legitimert til å inngå bindende avtaler på vegne av foretaket.
3.4.3 Om det er kommet i stand avtale mellom Hammerfest Eiendom KF og Isbjørn
Eiendom AS

Det er på det rene at det ikke er signert noen skriftlig kontrakt mellom partene om husleie i
Parkgata 18.
Spørsmålet blir dermed om det er kommet i stand en bindende avtale på annet grunnlag.
I norsk avtalerett gjelder det et prinsipp om formfrihet.20 Dette innebærer at det i praksis er
ubegrensede muligheter for hvordan en avtale kan inngås. Det formkrav som i første rekke
kan tenkes for avtaler, er skriftlighet, men det er et uomtvistelig utgangspunkt at en muntlig
avtale er like bindende som en skriftlig. Dette kommer også til utrykk i husleieloven § 1-4 om
avtaleform. Her heter det at en «[a]vtale om leie av husrom kan gjøres skriftlig eller muntlig».
I rettspraksis er det lagt til grunn en avtale kan anses inngått når det foreligger klare
partsutsagn eller andre forhold som underbygger at partene har ment å binde seg til et
avtaleforhold, eller den ene part har handlet slik at medkontrahenten har rimelig grunn til å tro
at avtale er inngått.21 Det er videre lagt til grunn at partene blir bundet når de er blitt enige om
alle vesentlige forhold i en avtale, selv om ikke alle forhold er avklart og undertegnet avtale
ikke foreligger.22 Etter hvert som resultatene av forhandlingene viser seg og enighet oppnås,
kan hver av partene ut fra en allmenn forutsetning om gjensidig lojalitet ha grunnlag for å anta
at partene er budet selv om, endelig avtale ikke er undertegnet.23 Når det gjelder enighet om
«vesentlige forhold» menes det blant annet enighet om leieforholdets varighet, hvor i bygget
det skal leies, kvadratmeter som skal leies og leiepris.24 Når det gjelder «partsutsagn og andre

17

Ot prp. nr.53 (1997-1998) på side 126. Se også Kommunale selskaper og foretak, kommentarutgave, på side
74-75.
18
Ot prp. nr.53 (1997-1998) på side 125.
19
Prokura (latin: pro= for og cura= omsorg) er den fullmakt som en eller flere personer har fra en
forretningsmann eller et selskap til å inngå avtaler i hans/selskapets navn. En person som er tildelt prokura kalles
for en prokurist. Prokuristen kan som utgangspunkt «opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av
dette» (prokuraloven § 1).
20
Geir Woxholth, Avtalerett (8. utgave 2012), på side 25.
21
Rt-2011-410, premiss 47.
22
Rt-1998-946, på side 958.
23
Rt-1998-946, på side 958.
24
Rt-2011-410, premiss 64.
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forhold» menes det blant annet muntlig og skriftlig kommunikasjon mellom partene (herunder
e-post) og partenes opptreden underveis, herunder konkludent adferd og passivitet.
Vi viser til de faktiske forhold som er presentert i denne rapportens kapittel 2. På bakgrunn av
dette vurderer revisjonen det slik at det er kommet i stand en avtale om leie av Parkgata 18
mellom Hammerfest Eiendom KF og Isbjørn Eiendom AS. Dette på bakgrunn av vedtak i
foretakets styre om flytting til Parkgata 18, omfattende korrespondanse over lang tid mellom
partene der ulike forhold avklares, skriftlig bekreftelse per e-post fra ledelsen i Hammerfest
Eiendom KF til Isbjørn Eiendom AS om at foretaket «har til hensikt å leie» i Parkgata 18,
omfattende ombygging og utgifter fra begge parters side for å tilpasse lokalene av hensyn til
Hammerfest Eiendom KF sine særskilte behov, og enighet mellom partene om de vesentligste
forhold, herunder leieforholdets varighet, tidspunkt for innflytting, leiepris og hvilke lokaler
og areal som skal leies. Revisjonen vil også nevne at det foreligger et avtaleutkast klart for
undertegning datert 17. januar 2013. Revisjonen vil også nevne at representanter for
Hammerfest Eiendom KF i februar 2013 ga uttrykk overfor Isbjørn Eiendom AS om at
foretaket skulle betale faktura som gjaldt husleie for første kvartal 2013.
3.4.4 Om Isbjørn Eiendom AS har vært i aktsom god tro

Dersom man legger til grunn at daglig leder i Hammerfest Eiendom KF ikke hadde fullmakt
til eller var legitimert til å binde foretaket kan det likevel foreligge en bindende avtale. En
forutsetning for binding i slike tilfeller er at medkontrahenten (Isbjørn Eiendom AS) ikke
«innså eller burde innsett at myndigheten ble overskredet» og at det derfor ikke «ville stride
mot redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende», jf. kommuneloven § 74. Bestemmelsen
svarer til lignende bestemmelser i aksjeloven og selskapsloven.
Revisjonen finner det imidlertid ikke nødvendig å vurdere dette spørsmålet nærmere.
3.4.5 Konklusjon

Etter en konkret vurdering av hendelsesforløpet vurderer revisjonen det slik at det er kommet
i stand en bindende avtale mellom Hammerfest Eiendom KF og Isbjørn Eiendom AS om leie
av Parkgata 18. Vi vil gjøre oppmerksom på at andre instanser kan komme fram til andre
konklusjoner enn det revisjonen har gjort på dette punkt.
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3.5 Har arbeidet med å finne lokaler skjedd i tråd med
grunnleggende krav til offentlige anskaffelser?
3.5.1 Regelverk

Kommuner, herunder kommunal foretak, er underlagt reglene om offentlige anskaffelser, jf.
lov om offentlige anskaffelser § 2. Kontrakter som gjelder leie av lokaler i allerede
eksisterende bygninger er imidlertid ikke omfattet av de krav som stilles i forskrift om
offentlige anskaffelser, jf. forskriften § 1-3 (2) b. Klagenemnda for offentlige anskaffelser
(KOFA) har imidlertid lagt til grunn at slike anskaffelser likevel er omfattet av lov om
offentlige anskaffelser.25 I KOFA-sak 2007/20 uttaler nemnda følgende om dette (premiss
33):
«Nemnda antar etter dette at innhenting av tilbud på leie av eiendom til offentlige formål
ligger så nær tradisjonelle tjenestekjøp at det faller naturlig å anvende § 5 på slike
kontrakter»

Revisjonen legger etter dette til grunn at de de grunnleggende krav til offentlige anskaffelser
som er nevnt i lov om offentlige anskaffelser § 5 også gjelder et kommunalt foretaks leie av
lokaler.
Lov om offentlige anskaffelser § 5 lyder i sin helhet som følger:
§ 5. Grunnleggende krav
Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk
standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling
mellom leverandører.
En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.
Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og
etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.
Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av
objektive og ikke-diskriminerende kriterier.
Oppdragsgiver skal ikke
a) diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet,
b) bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre
konkurranse, eller
c) dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i
medhold av denne lov kommer til anvendelse.

Hammerfest Eiendom KF sin anskaffelse av nye lokaler skal som et minimum følge de
grunnleggende krav som er nevnt i bestemmelsen ovenfor.
3.5.2 Vurderinger

Revisjonens gjennomgang av Hammerfest Eiendom KF sitt arbeid med å skaffe lokaler viser
at denne prosessen ikke har skjedd i tråd med lovens grunnleggende krav til konkurranse.
25

KOFA-sak 2007/124, KOFA-sak 2007/112 og KOFA-sak 2007/20.
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Dette skyldes at foretaket ikke har innhentet tilbud fra flere aktuelle aktører i leiemarkedet
eller at anskaffelsen ble kunngjort på noen måte. Revisjonen viser også til informasjon som er
gitt i intervju med representanter for foretaket der det ble opplyst om at dette (konkurranse)
ikke var noe foretaket hadde tenkt på. Revisjonen registrerer imidlertid at foretaket har utredet
flere alternative lokaliteter/bygg, herunder alternativer i det private leiemarkedet, men at
utredningene av alternativene til Parkgata 18 ikke er utredet like grundig som disse. Det er
videre slik at eierne av Parkgata 18 var med i utredningsprosessen i en tidlig fase, og i mer
omfattende grad enn eiere av andre aktuelle alternativer. De vedtak som er fattet i foretakets
styre viser også at foretaket tidlig i prosessen rettet fokus mot Parkgata 18. Revisjonen vil
videre understreke at en eventuell leiekontrakt i dette tilfellet ville utgjøre en vesentlig verdi
(om lag kroner seks millioner), noe som videre fordrer at foretaket sikrer ivaretakelse av
lovens formål, herunder «å sikre mest mulig effektiv ressursbruk», jf. lov om offentlige
anskaffelser § 1. I og med at eierne av Parkgata 18 har blitt gitt avgjørende større grad av
deltakelse i anskaffelsesprosessen enn andre aktuelle utleiere, er det grunn til å bemerke at
dette også kan sies å være i strid med lovens krav til likebehandling og høy forretningsetisk
standard.
3.5.3 Konklusjon

Hammerfest Eiendom KF sitt arbeid med å skaffe lokaler har ikke skjedd i tråd med
grunnleggende krav til konkurranse, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5.

3.6 Foreligger det økonomiske konsekvenser for Hammerfest
Eiendom KF?
3.6.1 Momskompensasjon

Revisjonen har innhentet en vurdering fra Skatt Nord om hvorvidt de utgifter som
Hammerfest Eiendom har hatt vedrørende ombygging i Parkgata 18 berettiger
momskompensasjon. Totalt dreier det seg om kr 202.384,- i eventuell momskompensasjon.
Etter kompensasjonsloven § 4 første ledd stilles det krav om at anskaffelsen som det kreves
kompensasjon for, må være til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten. Subjektet,
i dette tilfelle Hammerfest Eiendom KF, som har foretatt anskaffelsen må selv stå for bruken.
Skatt Nord vurderer det slik at det i dette tilfelle er foretatt anskaffelser ut fra en intensjon om
framtidig bruk. Skatt Nord uttaler i den sammenheng at anskaffelsene etter deres vurdering
ikke kan anses å være til bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet. Skatt Nord uttaler videre
at en bindende leiekontrakt, hvor det framgår at kommunen som leietaker skal stå for
oppussing/endring av lokalene før de tas i bruk, kan derimot være grunnlag for å innrømme
kompensasjon. Til slutt uttaler Skatt Nord at dersom faktura er utstedt til et annet subjekt enn
den som er kompensasjonsberettiget, vil kompensasjon uansett ikke kunne innrømmes.
Dersom det er innrømmet kompensasjon for disse forholdene, må det derfor foretas en
korrigering/tilbakeføring.
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3.6.2 Dersom det foreligger bindende kontrakt

Dersom man legger til grunn at det foreligger en bindende kontrakt vil de økonomiske
konsekvenser avhenge av hvordan Hammerfest Eiendom KF velger å forholde seg til denne.
Revisjonen ser det slik at det finnes fem alternativer. Dette er:






Kontraktoppfyllelse
Avbestilling
Oppsigelse
Heving
Mislighold

Revisjonen ser det ikke hensiktsmessig å gjøre noen vurdering av alternativene avbestilling,
oppsigelse og heving.
Ved kontraktoppfyllelse
Ved oppfylling av kontrakten vil de økonomiske konsekvenser måtte vurderes på bakgrunn av
den avtale som er inngått. Siden avtalen er kommet i stand på annen måte enn gjennom en
undertegnet kontrakt vil det være bevismessig tvil om punktene i avtalen.
Revisjonen har imidlertid tidligere konkludert med at det var kommet til enighet om de
vesentlige punkter, herunder leiepris (kr 1,2 mill.) og leieforholdet varighet (fem år). Dette
utgjør samlet sett en total leiekostnad på kr 6,0 mill.
I tillegg har Hammerfest Eiendom KF hatt utgifter på kr 1,1 mill. inkludert merverdiavgift i
forbindelse med ombygging i Parkgata 18. Disse utgiftene synes ikke å være berettiget
momskompensasjon (jf. uttalelse fra Skatt Nord til revisjonen). Revisjonen er usikker på om
det gjenstår mer ombyggingsarbeid i lokalene.
Alt i alt vil de direkte utgifter ved leieforholdet være på om lag kr 7,1 mill.
Revisjonen registrerer imidlertid at Hammerfest Eiendom KF også vil få reduserte utgifter på
enkelte områder ved en samlokalisering i Parkgata 18, herunder besparelser i årsverk og
transport. På den annen side vil de lokaler som foretaket holder til i dag bli stående ubenyttet.
Dette er lokaler som er eid av Hammerfest Eiendom KF (og Hammerfest kommune), noe som
betyr at foretaket i realiteten vil oppleve dobbel husleie (tapt «inntekt» i dagens lokaler og ny
utgift/husleie i Parkgata 18). Etter det revisjonen forstår har Hammerfest Eiendom KF i dag
overskudd på bygningsmasse. Dette framgår blant annet av foretakets økonomiplan for 20122015. Her sies det at foretaket «snarest må iverksette vedtatte salg av bygninger for å få
redusert kostnadene». På bakgrunn av dette framstår det for revisjonen som noe inkonsekvent
når foretaket samtidig iverksetter prosesser med det mål å leie lokaler hos andre aktører.
Ved mislighold av kontrakt
Ved mislighold skal kreditor stilles økonomisk som om avtalen var riktig oppfylt (positiv
kontraktsinteresse). Dette betyr at mislighold kan medføre at Hammerfest Eiendom KF kan
bli erstatningsrettslig ansvarlig for det tap Isbjørn Eiendom AS måtte bli påført ved mislighold
av kontrakten fra Hammerfest Eiendom sin side. Det er imidlertid ikke sikkert at et slikt
eventuelt erstatningsbeløp ville utgjøre like mye som en oppfyllelse av kontrakten. Dette på
bakgrunn av at kreditor også har et ansvar for å redusere sitt tap (tapsbegrensningsplikt).
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Revisjonen finner det imidlertid ikke nødvendig å vurdere dette spørsmålet nærmere.
3.6.3 Negativ kontraktsinteresse

For det tilfelle at det ikke foreligger bindende leiekontrakt, men Isbjørn Eiendom AS likevel
innehar krav på erstatning på grunnlag av negativ kontraktsinteresse, vil Hammerfest
Eiendom KF kunne stilles erstatningsrettslig ansvarlig blant annet for Isbjørn Eiendom AS
sine utgifter til ombygging i Parkgata 18 og selskapets tapte leieinntekter. Revisjonen finner
ikke grunn til å tallfeste nærmere hvilken størrelsesorden et eventuelt erstatningsbeløp vil
være på.

3.7 Foreligger det økonomiske konsekvenser for Hammerfest
kommune?
I kommuneloven § 61 heter det at et «kommunalt foretak er en del av kommunen». Dette
innebærer at et kommunalt foretak ikke er en egen juridisk person, og at det dermed ikke er
noe rettslig skille mellom kommunens økonomi og foretakets økonomi.26 Av dette følger det
at kommunen vil være direkte ansvarlig for de forpliktelser som foretaket påtar seg. Som en
del av kommunen kan foretaket heller ikke gå konkurs, jf. kommuneloven § 55. Dersom
foretaket blir nedlagt eller får betalingsvansker, hefter kommunen direkte for forpliktelser
som er pådratt.
Dette betyr at de økonomiske forpliktelser som Hammerfest Eiendom KF har bundet seg til
vedrørende leie av Parkgata 18, også binder Hammerfest kommune. Det samme gjelder for de
utgifter som er påført ved det tilfelle at det ikke foreligger noen bindende avtale, og ved
eventuelt erstatningsgrunnlag på bakgrunn av negativ kontraktsinteresse.

3.8 Revisjonens avsluttende vurderinger
Samlet sett er det revisjonens vurdering at Hammerfest Eiendom KF sin håndtering av denne
saken har vært uryddig, og til tider kritikkverdig. Revisjonen registrerer videre at det synes å
være et lite formalisert og velfungerende samarbeid mellom Hammerfest Eiendom KF og
eieren Hammerfest kommune. Revisjonen registrerer videre at det synes å være klare
svakheter ved informasjonsflyten internt i Hammerfest Eiendom KF.

26

Kristin Bjella, G. Knudsen og M. Aarbakke; Kommunale selskaper og foretak; kommentarutgave; 2001; på
side 53.
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4. RÅDMANNENS KOMMENTARER TIL
RAPPORTEN
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5. STYRELEDER OG DAGLIG LEDER I
HAMMERFEST EIENDOM KF SINE KOMMENTARER
TIL RAPPORTEN
Forord:
Vi mener at i setningen: «Hammerfest Eiendom KF sin håndtering av leie av Parkgata 18», her bør det
stå: «Hammerfest Eiendom KF sin håndtering av mulig leie av Parkgata 18».
Hovedbudskap:


Har kommunestyret og formannskapet blitt tilstrekkelig informert om arbeidet med
samlokalisering?
Kommentar:
Administrasjonen i Hammerfest Eiendom KF har antatt at styret har videreinformert eierne
av selskapet.



Har daglig leder overtrådt sin myndighet?
Kommentar:
Daglig leder har forutsatt at disse rutinene var på plass i selskapet da han tiltrådte stillingen
den 01.07.2012. Selskapet har eksistert siden 13.02.2003.



Foreligger det bindende avtale om leie av Parkgata 18?
Kommentar:
Vi anser det som at vi ikke har noen bindende avtale om leie av Parkgata 18 så lenge vi ikke
har en signert, eller en omforent leiekontrakt om leie av dette bygget.



Har arbeidet med å finne lokaler skjedd i tråd med grunnleggende krav til offentlig
anskaffelse.
Kommentar:
Vi har ikke overtrådt grunnleggende krav til offentlig anskaffelse. Vi har fulgt reglene om
offentlige anskaffelser, jf. Lov om offentlige anskaffelser § 2: Kontrakter som gjelder leie av
lokaler i allerede eksisterende bygninger er imidlertid ikke omfattet av de krav som stilles i
forskrift om offentlig anskaffelser, jf. Forskrift §1-3 (2)b.



Revisjonens avsluttende vurdering.
Kommentar:
Manglende avtaler mellom Hammerfest Kommune og Hammerfest Eiendom KF.
Eierne har sine representanter i styret for Hammerfest Eiendom KF. Disse utøver eierskapet
inn i selskapet.
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Manglende rutiner.
Daglig leder har forutsatt at aktuelle rutiner har vært på plass i selskapet, selskapet har vært i
drift siden 13.02.2003 og nåværende daglig leder tiltrådte stillingen den 01.07.2012
Innledning:
-

1.1.1 Bakgrunn
Kommentar:
Saken skulle opp til politisk behandling i desember 2012. Saksgangen ble utsatt av
rådmannen.

-

1.3 Avgrensing og forbehold.
Kommentar:
Den tidsfristen vi har fått på 4 dager er alt for kort. Vi har etter beste evne forsøkt å
behandle dette dokumentet innenfor den oppgitte ramme av tid.

-

2.1.1 Fakta - hendelsesforløp.
Kommentar:
Det var enighet med rådmannen om at saken skulle utredes bedre, det ble ikke antydet at
saken var uaktuell å gjennomføre.
I styremøtet den 29.08.2012 stilte følgende personer fra adm. i HE KF: Terje og Gunnar.

-

2.3 Behandling av saken i formannskap og kommunestyret.
Kommentar:
I kommunestyremøte den 18. desember 2012 ble det tatt forbehold om at saken skulle opp
til politisk behandling i kommunestyret. Saken ble da oppfattet sånn av Hammerfest
Eiendom KF at vi kunne jobbe videre med våre planer.

-

2.3.1 Kronologisk gjennomgang.
Kommentar:
I formannskapsmøte 21. februar 2013, ble det opplyst at Hammerfest Eiendom KF har
kommet med et notat. Dette er ikke riktig. Vi har ikke kommet med noe notat på dette.

-

2.4 Informasjonsflyt fra Hammerfest Eiendom KF og Isbjørn Eiendom AS til Rådmannen.
Kommentar:
Det er ikke korrekt at rådmannen ikke har mottatt info om denne saken. Han har vært
innkalt til styremøter i Hammerfest Eiendom KF og dermed har han tilgang til nødvendig
informasjon om denne saken.

-

2.5.2 Revisjonens kommentarer
Kommentar:
På grunn av at ingen av de andre lokalitetene tilfredsstilte kravene, så man ingen grunn til å
innhente økonomiske tilbud på disse.
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-

2.6 Korrespondanse og forhandlinger mellom Hammerfest Eiendom KF og Isbjørn Eiendom
AS
Kommentar:
Det er ikke blitt gjennomført oppussing som har vært avklart med Hammerfest Eiendom KF
før nov/ des. 2012. Om gårdeier på eget initiativ har gjennomført intern oppussing kjenner vi
ikke til.

-

2.6.4 Revisjonens kommentarer
Kommentar:
Viser til 1. avsnitt kulepunkt 1. Det ble ikke gjennomført forhandlinger på vårparten 2012,
med Isbjørn Eiendom AS.
På vårparten 2012 ble HE KF forespurt om Parkgata kunne være interessant. En kort titt
innom lokalene ble foretatt. Eierne fikk beskjed om at ingen ting ble foretatt omkring dette
før ny daglig leder var på plass.
I september kom en epost med tilbud om leie av lokaler i Parkgata 18.

-

2.7.3 Isbjørn Eiendom AS utgifter
Kommentar:
De utgiftene som Isbjørn Eiendom AS la frem for Hammerfest Eiendom KF i forbindelse med
nødvendig tilpasning, utgjorde under 250.000,- Resten må anses som generelt vedlikehold av
bygget.

-

2.8.4 Årsbudsjett og økonomiplaner.
Kommentar:
Vi har ikke budsjettert med kostnader på Parkgata 18 i 2012.

-

2.8.5 Revisjonens kommentarer
Kommentar:
Budsjett 2013 og Økonomiplan 2012-2016 siste avsnitt.
Her kommer det fram at kommunestyret vedtok en forutsetning. Dette er ikke korrekt. Det
ble vedtatt et forehold, se protokoll fra kommunestyremøtet 18. desember 2012.

-

2.9 Revisjonens oppsummerende kommentarer.
Kommentar:
Daglig leder og styreleder ble kjent den økonomiske situasjonen for dette prosjektet i uke 10.
Da ble det framlagt en økonomisk oversikt på hva som var utbetalt av Hammerfest Eiendom
KF.
«Informasjon til formannskapet og Kommunestyret»
Daglig leder og styreleder kjente ikke til den økonomiske situasjonen den 21. februar, derfor
ble det opplyst at vi ikke hadde påtatt oss noen kostnader. I ettertid beklager vi dette at vi
ikke kjente til dette.
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-

3.3.2 Vurderinger.
Kommentarer:
Medarbeidere i foretaket opplyser at de ikke har attestert og anvist fakturaer ut over sine
retningslinjer.
Daglig leder har forutsatt at nødvendige rutiner i selskapet var på plass, selskapet har
eksistert siden 13.02.2003

-

3.3.3 Konklusjon.
Kommentar:
Daglig leder kan ikke se at han har overtrådt sine fullmakter, da han har forutsatt at et slikt
selskap har alt av rutiner på plass og at der har vært i drift siden 13.02.2003
Daglig leder tiltrådte sin stilling i den 01.07.2012 og har dermed ikke kunnet sette seg inn i
om disse rutinene var på plass.

-

3.4.3 Om det er kommet i stand avtale mellom Hammerfest Eiendom KF og Isbjørn
Eiendom AS.
Kommentar:
I siste avsnitt: «Revisjonen vil også nevne at representanter for Hammerfest Eiendom KF i
februar 2013 ga uttrykk overfor Isbjørn Eiendom AS at foretaket skulle betale faktura som
gjaldt husleie for første kvartal 2013.»
Dette er ikke korrekt. Det er ikke gitt tillatelse til at dette kan betales så lenge vi ikke har en
skriftlig avtale på dette.

-

3.4.5 Konklusjon.
Kommentar:
Hammerfest Eiendom KF anser det som at vi ikke har noen bindene avtale med Isbjørn
Eiendom AS så lenge vi ikke har en omforent kontrakt om leie av lokaler.

Konklusjon fra Hammerfest Eiendom KF.
Hensikten med å samlokalisere Hammerfest Eiendom KF er:


Ved å gjennomføre denne samlokaliseringen setter en Hammerfest Eiendom KF i stand til og
yte en bedre tjeneste over for sin kunde som er Hammerfest Kommune.
 Selskapet settes i stand til og utvikle sine ansatte innenfor de tjenester en skal levere til
kunden.
 HMS i selskapet kan ivaretas på forsvarlig måte.
 Vi kan videreutvikle servicekulturen i Hammerfest Eiendom KF.
 Hammerfest Kommune får muligheten til å samordne siene tjenester bedre. Eks
barneverntjenesten.
Det vises til Hammerfest Eiendom KF sitt budsjett for 2013 og Økonomiplan 2013 – 2016 vedtatt i
Kommunestyret den 18.12.2012
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Selskapet registrerer også at det har vært en kutyme i Hammerfest Kommune, og andre kommunale
foretak, at innleie av lokaler i kortere eller lengere perioder kan utføres av selskapene/ avdelinger. Vi
kan ikke se at disse beslutningene har vært oppe til politisk behandling.
Vår anbefaling til slutt i denne saken, uavhengig av hvordan saken skulle vært utført, er at lokalene
i Parkgata 18 leies inn for en kortere periode. De kan da benyttes til å få på plass den prekære
HMS- situasjonen for Hammerfest Eiendom KF. Eller at de benyttes til andre avdelinger i
Hammerfest kommune som har en prekær situasjon, for eksempel: «legesenter».
7. juni 2013
Gunnar Røe/ Geir Opdahl
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6. VIRKSOMHETSLEDER I HAMMERFEST
EIENDOM KF SINE KOMMENTARER TIL
RAPPORTEN
BETRAKTNING FRA SAKSBEHANDLERS SIDE ANG. PARKGATA 18
Det har vært sagt mangt om denne saken fra mange personer.
Grunnlaget de forskjellige har uttalt seg på, har variert, og dermed blir det bygd hisorier på
forutsetninger som ikke helt stemmer med virkeligheten.
Mailer ble tatt ut av sin sammenheng (for eksempel mailrekke) og sendt rundt både til
politikere og media, som hver for seg har fått laget sin historie ut fra hva de har fått av
info,hva de ønsker og i hvor stor grad de har satt seg inn i fakta. At dette kan føre til at
personer blir hengt ut både i kommunestyresal (med tv-overføring) og i media uavhengig om
det virkelig er faktagrunnlag for å gjøre det, betyr tydeligvis ikke noe for mange.
Jeg kan forsikre om at mange i foretaket, uavhengig om de har vært innvolvert i saken
direkte eller ikke, har følt ubehag av måte dette har vært håndtert på. Spesiellt det at de
leser om en virkelighet i media de ikke kjenner seg igjen i.
Nå har saken blitt sendt over til revisjon og kontrollutvalg, og dette er bra for å belyse saken
bedre ved hjelp av andre prinsipper enn de som er nevnt ovenfor.
Samtidig er det på det rene at de også er avhengig av å få alle opplysninger på bordet for å
kunne gjøre jobben tilfredsstillende.
I forhold til det jeg har ment var viktige faktaopplysninger, har jeg forsøkt å oversende det
jeg hadde.
Så til en kort oppsummering av gangen i saken.
Det er riktig at Isbjørn Eiendom AS kontaktet meg våren 2012 på grunn av at de hadde hørt
rykter om at Hammerfest Eiendom KF var på utkikk etter lokaler.
Jeg svarte bekreftende på at det kunne bli aktuellt å finne nye lokaler. Jeg var invitert på en
titt i lokalene, og en rask runde ble foretatt. Isbjørn Eiendom AS fikk beskjed om at dette var
noe som ikke ville bli satt i gang før ny daglig leder var på plass. Lokaler for samlokalisering
var diskutert før dette hendte. Styreleder var enig i at vi ventet til ny daglig leder var tilsatt.
I september kom henvendelse fra Isbjørn Eiendom ang. eventuell leie av lokaler. Det ble sett
på som et alternativ blant flere. Det viste seg snart at de andre alternativene ikke
tilfredsstilte de minimumskrav vi satte for lokaler som var egnet til samlokalisering og vår
drift. Man så da på hva som måtte gjøres for at lokalene i Parkgata kunne brukes til dette.
Styreleder og daglig leder var med i denne prosessen. Det kom forslag , som ble gjennomgått
internt i foretaket , og løsningene to form.
17.10.2012 fikk jeg mail fra Isbjørn Eiendom AS angående en bekreftelse på at vi hadde til
hensikt å leie. Det var ikke snakk om en kontrakt, men de måtte ha en bekreftelse på at vi
hadde til hensikt å leie, før de satte i gang håndtverkerne. Jeg sendte denne over til Daglig
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leder for uttalelse. Om morgenen 18.10 fikk jeg svar om at jeg bare skulle svare at vi hadde
til hensikt å leie. Dette ble da gjort.
Etter dette var det , som omtalt i rapporten flere befaringer med styreleder,daglig leder og
ansatte.
Jeg ble satt til å lage saksfremlegg til styre/kommunestyre. Da dette ble stoppet av
rådmannen, ble saksfremlegget omarbeidet for å bedre belyse fordelene med denne
flyttinga. Daglig leder hadde kontakt med rådmannen omkring dette , og kom med en mal på
hva som skulle belyses.
Jeg gikk ut fra at styret ble orientert om dette , samt at styreleder orienterte politisk.
Saken var, som nevnt i rapporten, flere ganger oppe på styremøter, og ble vedtatt.
Behandlingen videre politisk etc er vel belyst nok i rapporten.
Så til fakturaene som ble betalt av foretaket.
På møte på daglig leders kontor, hvor undertegnede og daglig leder, samt to representanter
fra Isbjørn Eiendom AS var til stede, ble det bestemt at fakturaene på en del arbeider, samt
veggene, skulle betales av Hammerfest Eiendom KF. De skulle adresseres til foretaket.
12.desember kom en oversikt over dette fra Isbjørn Eiendom AS. Jeg sendte denne direkte til
daglig leder. I svaret fikk jeg beskjed om at jeg måtte sørge for at det kom med i en eventuell
kontrakt at veggene var Hammerfest Eiendom KF sin eiendom. Altså at disse skulle betales
av oss. Ut fra dette ble det handlet i forhold til attestering og anvisning.
Dokumentasjon på dette er sendt til revisjonen.
Hammerfest 12.juni 2012
Terje Mauseth
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7. REVISJONENS AVSLUTTENDE KOMMENTARER
Etter høringsfristens utløp har revisjonen blitt gjort oppmerksom på en e-post sendt fra daglig
leder i Hammerfest Eiendom KF til saksbehandler (virksomhetsleder) i foretaket. Vi gjengir
denne i sin helhet nedenfor:
Fra: Gunnar Røe
Sendt: 12. desember 2012 18:38
Til: Terje Mauseth
Emne: SV: Ombygging Parkgt. 18
Hei
Det er viktig at vi får med i kontrakten at Hammerfest Eiendom KF er eier av data og vegger fra Arne Jensen.
Kontrakt kan vi signer etter at budsjettet er OK.
Har du klar det vi skal legge fram for rådmannen, trenger det til Mandag da jeg har møte med han.
Kan være grei å ha dette på plass til budsjettet skal opp i kommunestyremøte til uke 
Mvh
Gunnar Røe

På bakgrunn av denne e-posten kan det legges til grunn at daglig leder har vært informert om
innkjøp av vegger fra Arne Jensen senest den 12. desember 2012.
Denne opplysningen er utvilsomt relevant for våre vurderinger i denne rapportens kapittel
3.3.2. Etter revisjonens vurdering bidrar denne e-posten til å underbygge vår konklusjon i
kapittel 3.3.3.
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