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Forord 

 

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

gjennomført forvaltningsrevisjon av forhold rundt bygging av ny barne- og ungdomsskole. 

Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om 

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

kommuner og fylkeskommuner m.v. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Ballangen kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke 

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

 

Undersøkelsen og rapporten har blitt forsinket av flere grunner. For det første har det tatt tid å få 

oversendt fra kommunen noe av den dokumentasjonen revisjonen har etterspurt. Dernest har 

revisjonens personalressurser vært redusert over en periode. Vi beklager forsinkelsene. Samtidig 

benytter vi anledningen til å takke ansatte i Ballangen kommune som har vært involvert i 

revisjonens undersøkelse, for samarbeidet. Vi takker også kommunens rådgivere i Innkjøpsservice 

Advokatfirma AS og Sweco AS for velvillige og raske leveranser av etterspurt dokumentasjon. 

  

Sammendrag 

 

På bakgrunn av våre undersøkelser konkluderer revisor med at, med unntak av manglende bruk av 

rentekompensasjon, er byggingen av Ballangen barne- og ungdomsskole i samsvar med 

kommunestyrets vedtak i sak 38/10 og senere årlige vedtak om budsjett og finansiering for 

prosjektet.  

 

Revisor konkluderer videre med at kommunens retningslinjer for planlegging og gjennomføring 

av byggeprosjekt ikke er fulgt i byggingen av ny barne- og ungdomsskole i Ballangen kommune. 

 

På grunnlag av våre funn og vurderinger konkluderer vi med at kommunen i forbindelse med 

entreprisekontraktene for byggingen av Ballangen barne- og ungdomsskole ikke har overholdt alle 

revisjonskriteriene om konkurranse og dokumentasjon som vi utledet fra lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser. 

 

For Ballangen kommunes anskaffelse av entreprisetjenester fra Finstad Bygg AS, Ballangen – ny 

skole, bygger konklusjonen på at Ballangen kommune har overholdt de utledete revisjons-

kriteriene om at anskaffelsen skal være basert på konkurranse, men kommunen har ikke overholdt 

de utledete revisjonskriteriene for dokumentasjon av anskaffelsen.  

 

For Ballangen kommunes anskaffelse av entreprisetjenester fra Losvik Bygg AS, Ferdigstillelse 

Ny Skole Ballangen, bygger revisors konklusjon på at kommunen ikke hadde hjemmel til å 

unnlate forutgående kunngjøring av konkurransen. Imidlertid legger vi til grunn at Ballangen 

kommune har overholdt det grunnleggende kravet om at anskaffelser skal være basert på 

konkurranse. Videre legger revisor til grunn for konklusjonen at Ballangen kommune har ikke 

overholdt forskriftens krav til dokumentasjon av anskaffelsen. 
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Tone Steffensen Lene Zahl Johnsen 
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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling  

I Ballangen kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2015 er prosjektet 

“Bygging av ny barne- og ungdomsskole” prioritert høyest. Kommunens kontrollutvalg vedtok i 

møte 13.6.2013, sak 7/13, å bestille dette forvaltningsrevisjonsprosjektet basert på overordnet 

prosjektskisse fra KomRev NORD.  

 

Problemstilling 1 i kontrollutvalgets bestilling var: “Er byggingen av Ballangen barne- og 

ungdomsskole i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 38/10?”.  

 

Kommunestyret i Ballangen kommune vedtok i møte 18.6.2010, sak 38/10 at: 

“1. Ballangen kommune vedtar å bygge ut BBU. Utbyggingen ses i sammenheng med oppbygging 

av barneskolen etter brannen. 

2. Det opptas et lån – stort kr 20 mill. Lånet avdras over 20 år og etter serielånsprinsippet. 

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene. 

3. Ballangen kommune bruker sin kvote til rentekompensasjon – ca. 7 mill. kroner – til dette 

formålet. 

4. Forskjellen mellom utbyggingskostnad og låneopptak dekkes av momskompensasjon. 

5. Det må føres en svært streng økonomistyring av prosjektet. Vi viser til retningslinjer bestemt av 

kommunestyret for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt.” 

 

Utover beslutningen om å bygge ut Ballangen barne- og ungdomsskole, inneholder 

kommunestyrets vedtak i grove trekk en plan for finansiering av utbyggingen uten at 

finansieringsbehovet er tallfestet nøyaktig. Vedtaket inneholder ikke kostnadsoverslag eller 

budsjettramme for investeringen.  

 

Etter at revisjonen satte i gang med denne forvaltningsrevisjonen, fant vi det hensiktsmessig å 

inkludere i undersøkelsen andre vedtak kommunestyret har gjort i budsjettsammenheng i etterkant 

av utbyggingsvedtaket (sak 38/10) når det gjelder bevilgninger til og finansiering av 

skoleutbyggingen. Vi utvidet og endret derfor problemstilling 1 i forhold til den overordnete 

prosjektskissen og kontrollutvalgets bestilling som ligger til grunn for forvaltningsrevisjons-

prosjektet. Etter revisjonens oppfatning medfører endringen at undersøkelsen gir et mer fullstendig 

bilde av hvorvidt administrasjonens iverksetting av kommunestyrets vedtak om byggingen av 

Ballangen barne- og ungdomsskole, har skjedd innafor de rammene kommunestyret satte for 

investeringsprosjektet.  

 

1.2 Planlegging og bygging av Ballangen barne- og ungdomsskole  

Renovering av Ballangen barne- og ungdomsskole var under planlegging i flere år. Revisjonen har 

fått oversendt “Mandat for plan- og byggekomitéen ang. utbygging av Ballangen barne- og 

ungdomsskole”. Dokumentet er datert 7.11.2005 og inneholder henvisning til endringer vedtatt av 

kommunestyret i sak 72/05. Ifølge nåværende assisterende rådmann i Ballangen kommune ser det 

ut for at forprosjektet med omfattende utbedring/renovering av Ballangen barne- og ungdomsskole 

startet i 2008. Resultatet av dette arbeidet ble lagt frem for kommunestyret 27.5.2010. I dette 

møtet vedtok kommunestyret å utsette behandlingen av saken til 18.6.2010. Lørdag 5.6.2010 ble 

deler av barne- og ungdomsskolen totalskadd i brann.  
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Odd Helge Skogvold var av kommunestyret valgt som leder for plankomitéen for utbyggingen i 

2008
1
. Uten nytt vedtak i kommunestyret fortsatte han som leder for plankomitéen etter brannen. 

Daværende rådmann Svenn Ole Wiik var medlem sammen med teknisk sjef Viggo Mathisen og 

skolens representanter; rektor, verneombud, tillitsvalgt for lærerne, én elevrepresentant fra 

barnetrinnet og én fra ungdomstrinnet. I september 2010 ble plankomitéen for første gang kalt inn 

til møte
2
.  

 

Plankomitéens leder forteller at skolen skulle bygges etter tegningene/planene som hadde blitt 

utarbeidet i renoverings-/ombyggingsprosessen som ble startet i 2008. Kommunen engasjerte 

arkitekt Kanebog til å tegne et nytt bygg og utarbeide en prosjektskisse i samarbeid med 

plankomitéen. Foreløpig prosjektskisse ble presentert for plankomitéen 16.12.2010, som vedtok en 

innstilling til kommunestyret om at skolen skulle bygges etter løsningene i prosjektskissen. 

Innstillingen ble presentert for kommunestyret 21.12.2010, men ble ikke vedtatt fordi den valgte 

løsningen ble ansett som for kostbar. Etter dette reduserte plankomitéen planene blant annet med 

fire klasserom. Samtidig ble det utredet hvorvidt samfunnsfløya av skolen, som ikke ble berørt av 

brannen, kunne renoveres og brukes som undervisningslokaler. Hinnstein AS konkluderte i en 

rapport 22.2.2011 med at det ikke var økonomisk forsvarlig.  

 

Prosjektet ble lyst ut på anbud 11.5.2011, og Innkjøpsservice Advokatfirma AS
3
 gjennomførte 

anbudsprosessen på vegne av Ballangen kommune. Ved fristens utløp var det bare Finstad Bygg 

AS som hadde levert tilbud. Innkjøpsservice Advokatfirma rådet rådmannen og leder for 

plankomitéen til å ikke åpne anbudet, men lyse det ut på nytt. De mente at ett anbud ikke var 

tilstrekkelig. Plankomitéens leder forteller til revisjonen at han og rådmannen ble enige om å følge 

dette rådet, men tre dager senere fikk han beskjed om at rådmannen hadde åpnet anbudet på vegne 

av Ballangen kommune. Ifølge plankomitéens leder hadde rådmannen i tillegg inngått muntlig 

avtale med Finstad Bygg AS om redusert pris i forhold til deres tilbud – fra kr 42 890 000 til kr 40 

890 000 for levering av ny barne- og ungdomsskole.  

 

Etter at Ballangen kommune hadde inngått avtale med tilbyder, utpekte rådmannen en 

byggekomité med Odd Helge Skogvold som leder. Finstad Bygg hadde avtale med tre selskap fra 

Estland; ett prosjekterende, ett produserende og ett monterende. Kommunens byggekomité 

insisterte på å ha ett firma å forholde seg til. På bakgrunn av dette inngikk de tre firmaene en 

samarbeidsavtale for å møte kommunens krav. Selskapene var på befaring, og byggearbeidet ble 

satt i gang.  

 

I juli 2012 stoppet byggearbeidet helt opp, noe som vil bli gjort nærmere rede for i rapportens 

kapittel 5. I protokoll fra ekstraordinært møte 19.10.2012 i Ballangen kommunestyre vises det til 

redegjørelse fra byggekomitéens leder Odd Skogvold og kommunens advokat Hugo Storø, og det 

ble vedtatt å heve kontrakten med Finstad Bygg. I neste møte (8.11.2012) vedtok kommunestyret 

blant annet å engasjere ny totalentreprenør for å få ferdigstilt skolebygget. I den nye anbudsrunden 

kom det inn tilbud fra to leverandører; Skanska og Losvik Bygg AS. Sweco
4
 evaluerte tilbudene 

og innstilte overfor kommunen på valg av Losvik Bygg AS som leverandør. Kommunen inngikk 

deretter kontrakt om ferdigstillelse av Ballangen barne- og ungdomsskole med Losvik Bygg AS. 

Ifølge kontrakten skulle bygget overleveres 10.9.2013, men skolen ble tatt i bruk 20.8.2013 selv 

om noe arbeid gjenstod. 

 

                                                 
1
 Kommunestyresak 144/08 “Ballangen barne- og ungdomsskole byggetrinn 2 – prosjektgruppe” 

2
 Etterfulgt av møter 6. oktober, 3. november og 16. desember 

3
 Tilbyder av rådgivning/bistand tilknyttet gjennomføring og kvalitetssikring av innkjøp og leveranser. 

4
 Tilbyder av rådgivertjenester, blant annet innen byggeprosjekt, og fungerte som byggherreombud i dette prosjektet. 
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

 

1. Er byggingen av Ballangen barne- og ungdomsskole i samsvar med kommunestyrets vedtak i 

sak 38/10 og senere vedtak om budsjett og finansiering for prosjektet? 

2. Er kommunens retningslinjer for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt fulgt? 

3. Er sentrale bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser overholdt? 

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til. I det følgende presenterer vi revisjonskriterier for hver av 

problemstillingene. 

 

2.2.1 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 1 

Problemstilling 1 gjelder iverksetting av kommunestyrevedtak. For denne delen av undersøkelsen 

utleder vi revisjonskriterier fra lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 

25.9.1992 nr. 107 og fra vedtak Ballangen kommunestyre har gjort om utbygging, budsjett og 

finansiering når det gjelder utbyggingen av Ballangen barne- og ungdomsskole. 

 

Kommuneloven § 23 omhandler administrasjonssjefens oppgaver og kompetanse. Bestemmelsens 

annet ledd angir at «administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte 

organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt» (revisors utheving).  

 

Kommunestyrets vedtak i sak 38/10 inneholder i punktene 2, 3 og 4 noen forutsetninger som vi 

legger til grunn som revisjonskriterier når det gjelder finansiering av skoleutbyggingen: 

 

“2. Det opptas et lån – stort kr 20 mill. Lånet avdras over 20 år og etter serielånsprinsippet. 

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene. 

3. Ballangen kommune bruker sin kvote til rentekompensasjon – ca. 7 mill. kroner – til dette 

formålet. 

4. Forskjellen mellom utbyggingskostnad og låneopptak dekkes av momskompensasjon.” 

 

I tillegg utleder vi revisjonskriterier fra kommunestyrets vedtak om finansiering og bevilgninger 

over investeringsbudsjettet for årene 2010, 2011, 2012 og 2013 for byggeprosjektet. 

 

2.2.2 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 2 

Problemstilling 2 omhandler etterlevelse av kommunens retningslinjer. Kommunestyrets vedtak i 

sak 38/10 punkt 5 er revisjonskriterium for denne delen av undersøkelsen.  Det vil si at vi legger 

til grunn som revisjonskriterium at “Det må føres en svært streng økonomistyring av prosjektet. Vi 

viser til retningslinjer bestemt av kommunestyret for planlegging og gjennomføring av 

byggeprosjekt.” 

 

Revisjonen forutsetter at kommunestyret med “retningslinjer bestemt av kommunestyret for 

planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt” mener bestemmelsene i Ballangen kommunes 

økonomireglement som omhandler investeringsoppgaver/-prosjekter. Vi utleder derfor revisjons-
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kriterier også fra økonomireglementet, som ble revidert og vedtatt av kommunestyret 25.2.2011 

med virkningsdato 1.3.2011. Revideringen innebar noen endringer i forhold til det økonomi-

reglementet som gjaldt i starten av planleggingen av Ballangen barne- og ungdomsskole. 

  

Med henvisning til foranstående utleder vi følgende revisjonskriterier fra økonomireglementets 

pkt 7 Investeringer:  

 

7.1 Planlegging av investeringsoppgaver  

…… 

Etter ferdigbehandling av forprosjekt legges disse inn i budsjettet på prosjektnivå. 

Investeringsoppgaver av vesentlig størrelse/kompleksitet skal utredes som et "forprosjekt”. 

Forprosjektet skal inneholde teknisk beskrivelse, tomtevalg og arealbruk, situasjonsplan, 

tegninger som viser bygninger og anlegg, fremdriftsplan, driftskalkyle og investeringsoverslag, og 

forslag til vedtak om tilskudd/låneopptak der dette er i tråd med vedlagte finansieringsplan.  

……. 

 

Sammen med en finansieringsplan og forslag til låneopptak utarbeidet av rådmannen, legges 

forprosjektet frem for behandling i formannskapet. Forprosjektet behandles av formannskapet 

som avgjør om saken skal sendes til kommunestyret. 

…… 

 

Finansieringen skal være sikret eller påregnes sikret før et investeringsprosjekt settes i gang. 

Investeringsprosjektene skal være gjenstand for løpende vurdering, herunder om det har oppstått 

uforutsette forhold, om framdriftsplanene bør justeres, om kostnadsoverslaget må revideres, og 

om den finansielle dekningen er tilstrekkelig. 

 

7.3 Igangsetting av investeringsoppgaver 

Bygge- og anleggsarbeider kan settes i gang når evt. forprosjekt er vedtatt, og det er gitt 

underretning fra rådmannen om at finansieringen er i orden. 

……. 

 

7.4 Omprioritering/tilleggsbevilgninger  
Dersom det i forprosjektet, eller senere i arbeidet viser seg at investeringen blir større enn 

budsjettert, så skal kommunestyret behandle det og vedta omprioritering innen 

investeringsbudsjettet og/eller vedta økning av investeringsbudsjettet samlet sett.”
5
 

 

2.2.3 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 3 

For den delen av undersøkelsen som gjelder etterlevelse av sentrale krav i anskaffelsesregelverket, 

har vi utledet kriterier fra lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (forkortet LOA) og 

forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (forkortet anskaffelsesforskriften eller FOA). 

 

Kommunen må ved anskaffelse av varer og tjenester følge reglene i lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser. Loven § 5 og forskriften § 3-1 angir en rekke grunnleggende krav som oppdragsgiver 

– her Ballangen kommune – plikter å ivareta gjennom hele anskaffelsesprosessen. Kommunen må 

blant annet sørge for at anskaffelsen er basert på konkurranse og at vurderinger og dokumentasjon 

med betydning for gjennomføring av konkurransen skriftliggjøres.  

                                                 
5
 I reglementet som gjaldt før 1.3.2011, var bestemmelsen (etter komma) “ skal kommunestyret behandle det, og vedta 

omprioritering innen investeringsbudsjettet, innen kommunestyrets vedtatte prioriteringer for inneværende år” 
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Forskrift om offentlige anskaffelser inneholder flere bestemmelser som skal sikre at de 

grunnleggende kravene blir ivaretatt. I denne undersøkelsen vurderer vi Ballangen kommunes 

bygge- og anleggskontrakter vedrørende ny skole i Ballangen opp mot sentrale bestemmelser i 

anskaffelsesforskriften som skal sikre oppfyllelse av konkurransekravet og dokumentasjonskravet. 

Forskrift om offentlige anskaffelser består av tre deler, hvor del I gjelder for alle anskaffelser 

uavhengig av anskaffelsens art og verdi, del II gjelder for anskaffelser med verdi mellom kroner 

500 000 og kroner 1,6 millioner og del III gjelder for anskaffelser av vare- og tjenestekontrakter 

som overstiger 1,6 millioner og bygge- og anleggskontrakter som overstiger 40 millioner kroner
6
. 

Oppdragsgiver skal før igangsetting av konkurransen beregne anskaffelsens anslåtte verdi
7
. Det er 

del I og del III i forskrift om offentlige anskaffelser som kommer til anvendelse i revisors 

vurderinger i rapportens kapittel 6, hvor vi behandler undersøkelsens problemstilling 3. I det 

følgende angir vi de delene av relevante bestemmelser i anskaffelsesforskriften som har betydning 

for vår problemstilling: 

 

§2-1 Anvendelsesområde for forskriftens ulike deler 

(1) Forskriftens del I gjelder for alle anskaffelser som omfattes av denne forskrift, uavhengig av 

anskaffelsens art og verdi. 

(2) For kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger 500.000 kroner ekskl. mva men ikke 

overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 (terskelverdier), gjelder reglene i forskriftens del I og 

del II. For følgende kontrakter, som ikke overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 

(terskelverdier), gjelder likevel kun del I (alminnelige bestemmelser): 

a. anskaffelsen kan bare foretas hos én leverandør i markedet, for eksempel av tekniske eller 

kunstneriske årsaker, eller for å beskytte en enerett mv., 

b. det foreligger et usedvanlig fordelaktig tilbud som gjør det mulig å anskaffe ytelser til en 

pris som ligger vesentlig under normale markedspriser, og en anbudskonkurranse eller 

konkurranse med forhandling ikke lar seg gjennomføre i det tidsrommet tilbudet 

foreligger, 

c. anskaffelsen på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsettes i den tiden det tar å 

gjennomføre en konkurranse, 

d. uforutsette omstendigheter gjør det nødvendig å utføre tilleggsytelser som er strengt 

nødvendige for kontraktens fullføring, forutsatt at tildelingen skjer til samme leverandør, 

e. det i en forutgående anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling ikke foreligger 

tilbud, eller de tilbud som foreligger ikke er egnet, eller 

f. det gjelder varer eller tjenester som kjøpes på børs, råvarebørs eller lignende marked. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Jf. FOA § 2-2 første ledd 

7
 Jf. FOA § 2-3 første ledd 
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KRAV OM KONKURRANSE 

 

§ 3-1(1) Grunnleggende krav for alle anskaffelser 

Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken 

anskaffelsesprosedyre som benyttes. 

 

§ 5-1 Tillatte anskaffelsesprosedyrer (for anskaffelser under EØS-terskelverdiene) 

Anskaffelsen skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med 

forhandling. Konkurranse med forhandling kan gjennomføres enten ved at alle interesserte 

leverandører får levere tilbud, eller ved at oppdragsgiver foretar en utvelgelse av leverandører før 

disse gis mulighet til å levere tilbud. 

§ 14-1 Tillatte anskaffelsesprosedyrer (1) og (3) (for anskaffelser over EØS-terskelverdiene) 

(1) Anskaffelsen skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse. 

(3) Konkurranse med forhandling kan benyttes når vilkårene i § 14-3 (konkurranse med    

forhandling etter forutgående kunngjøring) eller § 14-4 (konkuranse med forhandling uten 

forutgående kunngjøring) er oppfylt. 

 

§ 8-1 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag a-c (under EØS-terskelverdiene) 

Dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen, 

skal oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlaget skal innholde en 

tilstrekkelig og fullstendig beskrivelse av følgende: 

a. hva som skal anskaffes. Dersom det kan gis tilbud på deler av oppdraget eller med alternative 

frister, skal dette opplyses, 

b. hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt og hvordan konkurransen skal gjennomføres, 

herunder kriterier for tildeling av kontrakt, 

c. hvordan tilbudene og eventuelle vedlegg skal utformes, endelig frist for mottak av tilbud (dag 

og klokkeslett), adgang til alternative tilbud, krav til opplysninger om bruk av 

underentrepriser, samt muligheten for å ta forbehold,… 

 

§ 17-1 Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget (1) a og b 1-4 (over EØS-terskelverdiene) 

(1) Oppdragsgiver skal utarbeide et konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlaget skal inneholde 

følgende opplysninger, med mindre dette allerede er tilstrekkelig og fullstendig beskrevet i 

kunngjøringen: 

a. hvilken ytelse som skal anskaffes. Dersom det kan gis tilbud på deler av oppdraget eller med 

alternative frister, skal dette opplyses, 

b. hvordan konkurransen skal gjennomføres. Det skal minst opplyses om: 

1. hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, 

2. endelig frist for mottak av tilbud (dag og klokkeslett), adressen disse skal sendes eller 

leveres til, samt hvordan tilbudene skal være merket, 

3. vedståelsesfrist for tilbudene, jf. § 19-6 (vedståelsesfrist), 

4. den relative vektingen av tildelingskriteriene eller tildelingskriteriene i prioritert 

rekkefølge jf. § 22-2 (kriterier for valg av tilbud), 

 

§ 9-1 Kunngjøring av konkurranse (1) og (3) (under EØS-terskelverdiene) 

(1) Oppdragsgiver skal utarbeide en kunngjøring i samsvar med kunngjøringsskjemaer fastsatt av 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 

(3) Kunngjøringen skal sendes til operatøren av Doffin for kunngjøring i Doffin. 
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§ 9-1A Intensjonskunngjøring (under EØS-terskelverdiene) 

Oppdragsgiver som anser at det foreligger hjemmel for å tildele en kontrakt uten å kunngjøre 

konkurransen i samsvar med § 9-1 (kunngjøring av konkurranse), kan etter at tildeling er 

besluttet, kunngjøre at kontrakt vil bli inngått.  

 

§ 18-1 Fremgangsmåten ved kunngjøringer (1) og (3) (over EØS-terskelverdiene) 

(1) Oppdragsgiver skal utarbeide en kunngjøring i samsvar med skjemaer fastsatt av Fornyings-, 

administrasjons- og kirkedepartementet. 

(3) Kunngjøringen skal sendes operatøren til Doffin for kunngjøring i Doffin og videresendelse til 

TED-databasen. I hastetilfeller etter § 19-5 (minimumsfrister i hastetilfeller) skal kunngjøringen 

sendes elektronisk eller med telefaks. 

 

KRAV OM DOKUMENTASJON 

 

§ 3-1 (7) Grunnleggende krav for alle anskaffelser 

Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning 

for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i 

ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. 

 

§ 3-2 Protokollføring 

(1) Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eksl. mva. 

(2) Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av 

forskriftens vedlegg 3 eller 4. 

 

§ 3-3 Skatteattest (1), (2) og (3) 

(1) Oppdragsgiver skal for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eks. mva. kreve at samtlige 

norske leverandører som leverer tilbud fremlegger skatteattest for merverdiavgift og 

skatteattest. 

(2) Oppdragsgiver skal angi innleveringsmåte og tidspunkt for innlevering. 

(3) Skatteattestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen i annet ledd. 

 

§ 3-4 HMS-egenerklæring (1) 

(1) For arbeid som skal utføres i Norge, skal oppdragsgiver for anskaffelser som overstiger 

100.000 kroner ekskl. mva., kreve at den valgte leverandøren fremlegger en egenerklæring i 

samsvar med vedlegg 2 om at leverandøren vil overholde lovbestemte krav i Norge innen 

helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstbokser innledningsvis i kapitlene de brukes i. 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

Revisjonens undersøkelse er gjennomført i henhold til RSK 001 som er gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon
8
. Oppstartsmøte ble avholdt med prosjektets kontaktperson, Ballangen 

kommunes tekniske sjef, den 22.8.2013.  

 

Revisjonen ba administrasjonen om å få oversendt samtlige vedtak som er gjort av kommunestyret 

og av formannskapet i Ballangen kommune i forbindelse med byggingen av ny barne- og 

ungdomsskole. I løpet av perioden juli 2013 – juni 2014 oversendte administrasjonen i Ballangen 

kommune skriftlig dokumentasjon til revisjonen. I tillegg til dokumentanalyse har revisjonen hatt 

intervjusamtaler med prosjektleder, rektor og teknisk sjef samt e-postkorrespondanse med 

Ballangen kommunes rådmann og assisterende rådmann.   

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er avgrenset til tidsrommet fra byggeprosjektets oppstart etter 

brannen - fra kommunestyret gjorde sitt utbyggingsvedtak i sak 38/10 Ballangen barne- og 

ungdomsskole sommeren 2010 og til overleveringen av skolebygget fra entreprenøren til 

kommunen høsten 2013. 

 

3.1 Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp i mot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Revisjonen mener at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» 

i rapporten, oppfyller dette gyldighetskravet. Vi har lagt til grunn informasjon fremkommet i 

intervju med personer som har hatt roller og ansvar med planlegging og bygging av Ballangen 

barne- og ungdomsskole og som dermed må forutsettes å ha kjennskap til vesentlige forhold i 

prosessen. Videre har vi også fått tilgang til dokumentasjon som belyser prosessene i 

byggeprosjektet. Revisjonen vil påpeke at noe etterspurt dokumentasjon er ikke å finne i 

Ballangen kommunes arkiver. Det er imidlertid et gyldighetsproblem at byggeprosjektet 

innledningsvis og i deler av gjennomføringsfasen ifølge nåværende ledelse i kommunen ble 

handtert av tidligere rådmann. Vedkommende opplyses å inneha omfattende informasjon om 

byggeprosjektet som ikke er kjent for andre ansatte. Av samme grunn har noe av den skrifltlige 

dokumentasjonen revisjonen har etterspurt, ikke vært å finne i kommunens arkiver. Men vi anser 

at den informasjonen og dokumentasjonen vi har fått tilgang til, gir et relevant og tilstrekkelig 

grunnlag for våre vurderinger. 

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisjonen har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data 

med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I 

tillegg har vi framlagt datamaterialet for kommunen til verifisering og korrigert eventuelle 

faktafeil. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter 

revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten.  

 

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

interne kvalitetssystem. 

 

  

                                                 
8
 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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4 IVERKSETTING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK 

Er byggingen av Ballangen barne- og ungdomsskole i samsvar med kommunestyrets 

vedtak i sak 38/10 og senere vedtak om budsjett og finansiering for prosjektet? 

 

 
 

4.1 Revisors funn 

Ballangen kommune har dokumentert for revisjonen opptak av følgende lån til finansiering av 

blant annet byggingen av ny barne- og ungdomsskole: 

 

- kr 20 000 000 serielån tatt opp 1.11.2010 serielån med 20 års nedbetalingstid, Kommunal-

banken (kommunestyrets vedtak 18.6.2010 i sak 38/10) 

- kr 30 000 000 serielån tatt opp 1.3.2012 med 25 års nedbetalingstid, Kommunalbanken 

(kommunestyrets budsjettvedtak 21.12.2011 i sak 71/11)   

- kr 12 600 000 tatt opp 2.7.2013, KLP (kommunestyrets budsjettvedtak 20.12.2013 sak 88/12)  

 

Assisterende rådmann i Ballangen opplyser at disse lånene omfatter midler brukt til oppbyggingen 

av Ballangen barne- og ungdomsskole, men er ikke utelukkende brukt til dette formålet. 

 

I tabell 1 gir vi oversikt over budsjetterte, regulerte og regnskapsførte kostnader for byggingen av 

Ballangen barne- og ungdomsskole i årene 2010 til 2013.  
 
Tabell 1: Oversikt over budsjett og regnskap for investeringsprosjektet bygging av Ballangen barne- og ungdoms-

skole, 2010 – 2013, i kroner.  

 budsjett regulert budsjett regnskap mer-/ 

mindreforbruk 

2010 0 2 292 700 3 410 570 -1 117 870 

2011 46 875 000 26 161 900 13 205 896 12 956 004 

2012 36 265 000 38 300 000  39 550 302 -1 250 302 

2013 15 000 000 21 240 000  28 686 056 -7 446 056 

2014 0 0       141 211
9
 -141 211 

Totalt 98 140 000 87 994 600 84 994 035 3 000 565 
Kilde: Ballangen kommunes investeringsbudsjett og –regnskap 

 

Tabell 1 viser at det er utgiftsført til sammen kr 84 994 035 på investeringsprosjektet inkludert 

føringer i 2014. På investeringsbudsjettet er det i perioden opprinnelig avsatt kroner 98 140 000 til 

skoleutbyggingen, mens det regulerte budsjettet gir en total ramme på kroner 87 994 600. Det har 

vært budsjettavvik hvert år i prosjektperioden. Når vi ser alle årene under ett, har investeringen et 

mindreforbruk på kr 3 000 565 i forhold til regulert budsjett. Mindreforbruket kan bli mindre 

                                                 
9
 Revisjonen er ikke kjent med om det vil bli regnskapsført mer på prosjektet i 2014. 

Revisjonskriterier: 

 Administrasjonssjefen skal påse at vedtak blir iverksatt. 

 Investeringsprosjektet skal finansieres ved opptak av et serielån på kr 20 000 000 med nedbetaling 

over 20 år, rentekompensasjon og mva-kompensasjon. 

 Investeringsprosjektet skal realiseres innenfor vedtatt og regulert budsjett og i tråd med vedtatt 

finansiering. 
Kilder: kommuneloven § 23 nr. 2 og Ballangen kommunestyres sak 38/10 
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dersom det påløper ytterligere utgifter i inneværende år. Kommunen har ikke budsjettert med 

forbruk til byggeprosjektet i 2014. 

 

Tabell 2 viser hvordan investeringsprosjektet er finansiert. Tallene er tatt ut fra kommunens 

regnskapssystem Agresso. 

 
Tabell 2: Oversikt over finansiering av investeringsprosjektet bygging av Ballangen barne- og ungdoms-

skole, 2010 - 2013, i kroner. Kilde: Ballangen kommunes regnskapssystem.  

 budsjett regnskap 

overføringer fra andre 1 22 050 000 21 596 352 

overføringer fra andre 2 15 727 000 - 

bruk av lån 50 838 000 29 017 182 

bruk av bundne investeringsfond - 3 000 000 

overføring fra driftsregnskapet 9 525 000 10 248 877 

refusjoner m/mva -        22 858 

Totalt 98 140 000 63 885 449 

 

Som det framgår av tabell 2 har kommunen for perioden 2010-2013 budsjettert med 

lånefinansiering av prosjektet på til sammen kr 50 838 000. Kommunens regnskap viser at det er 

brukt kr 29 017 182 av lån til formålet. Overføringer fra andre 1 og 2 omfatter utbetaling av 

forsikringsoppgjør fra KLP og Garde etter at den gamle skolen brant. Kommunestyret har 

budsjettert med forsikringserstatninger på totalt 37 777 000 kroner, mens utbetalingene til 

kommunen ble på kr 21 596 352. Videre er det budsjettert med kr 9 525 000 i overføringer fra 

driftsregnskapet, mens regnskapsførte overføringer fra driften utgjør kr 10 248 877. Overføringene 

fra driftsregnskapet er pliktig overføring av andel mva-kompensasjon. Kommunen har også brukt 

kr 3 000 000 fra bundne investeringsfond til finansiering av byggeprosjektet. Beløpet er 

forsikringsoppgjør fra KLP som ble avsatt til bundne driftsfond i 2010-regnskapet og brukt til 

finansiering i 2012. Kommunen har ikke dokumentert bruk av rentekompensasjon som 

finansieringsandel. 

 

4.2 Revisors vurdering 

Etter revisjonens vurdering har administrasjonssjefen i hovedsak iverksatt politikernes vedtak når 

det gjelder utbyggingen av Ballangen barne- og ungdomsskole. Prosjektet er regnskapsført med et 

samlet mindreforbuk i forhold til regulert budsjett på om lag 3 millioner kroner pr. mars 2014. Det 

er finansiert med bruk av lån på vel 29 millioner kroner innafor ulike lån med ulik nedbetalingstid. 

Som forutsatt av kommunestyret inngår også mva-kompensasjon i finansieringen, i tillegg til 

forsikringsoppgjør for skolen som brant. Forutsetningen om bruk av rentekompensasjon i 

prosjektfinansieringen vurderes imidlertid som ikke oppfylt. 

 

4.3 Konklusjon 

Revisjonen konkluderer med at bortsett fra manglende bruk av rentekompensasjon, er byggingen 

av Ballangen barne- og ungdomsskole i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 38/10 og 

senere årlige vedtak om budsjett og finansiering for prosjektet.  

  



KomRev NORD                                                                   Bygging av ny barne- og ungdomsskole 

 

12 

 

5 ETTERLEVELSE AV KOMMUNENS RETNINGSLINJER  

 

Er kommunens retningslinjer for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt fulgt? 
 

 
 

5.1 Forprosjekt, finansieringsplan, låneopptak 

Revisors funn 

Gjenoppbyggingen av Ballangen barne- og ungdomsskole ble behandlet i kommunestyrets møte 

25.2.2011. Assisterende rådmann opplyser at saken ble lagt frem uten forutgående saksfremlegg, 

og kommunestyret gjorde slik vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assisterende rådmann kommenterer til revisjonen at vedtaket ga stor myndighet til rådmannen og 

at kommunestyret ikke nedsatte byggekomite eller la føringer for arbeidet med forprosjektet. Et 

formelt forprosjekt for skoleutbyggingen ble ifølge assisterende rådmann ikke utarbeidet.  

 

Følgende fremdriftsplan sendte daværende rådmann i e-post 13.12.2011 til oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor i KomRev NORD: 

 

“Prosjektet vårt har fire distinkte faser. Disse er: 

1. Byggeutrop (utgraving, sprenging og ifylling av masse som komprimeres). Jobb utført av 

Elvenes Maskin og Transport AS. Betaling etter fullmakt fra Finstad Bygg AS har skjedd 

direkte til ETM. 

2. Prosjektering. Arbeid utføres av KEKO Construction OY. Arbeid stort sett ferdig. 

3. Produksjon av elementer til skolebygget. Arbeidet starter 2.1.2012. Utfører. KEKO 

Construction OY. Første leveranse 15.2.2012. 

4. Fundamentering og oppføring av skolebygget in situ Ballangen. Arbeidet skal utføres av 

KEKO Construction OY. Arbeidet startes ultimo desember 2011. Sluttdato: 24.8.2012.” 

Revisjonskriterier:  

 Investeringen skal utredes som et forprosjekt som skal inneholde teknisk beskrivelse, tomtevalg, 

arealbruk, situasjonsplan, tegninger som viser bygninger og anlegg, fremdriftsplan, driftskalkyle, 

investeringsoverslag og forslag til vedtak om tilskudd/låneopptak som er i tråd med vedlagte 

finansieringsplan. 

 Finansieringsplan, forslag til låneopptak og forprosjekt legges frem for behandling i 

formannskapet. 

 Investeringsprosjektet skal være gjenstand for løpende vurdering av eventuelle uforutsette forhold 

og om framdriftsplanene, kostnadsoverslag og finansiering bør justeres. 

 Dersom det, i forprosjektet eller underveis i utbyggingen, viser seg at investeringen blir større enn 

budsjettert, skal kommunestyret få saken til behandling for å kunne vedta omprioriteringer i, 

og/eller økning av investeringsbudsjettet. 
 

Kilde: Økonomireglementet for Ballangen kommune 

 

 

Kommunestyresak 9/11 “Gjenoppbygging av barneskolen” (25.2.2011) 

 

“Kommunestyret vedtar at administrasjonen igangsetter arbeid med forprosjekt oppbygging av 

barneskolen for anbudsutsetting våren 2011. Rådmannen peker ut lokal 

prosjektadministrator.” 
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Revisjonen har funnet fram til dokumentasjon som er relevant for flere av punktene i kommunens 

retningslinjer for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt.  Revisjonen har også fått 

oversendt teknisk beskrivelse gjennom totalentreprisegrunnlaget
10

, beskrivelse av arealbruk, 

situasjonsplan og tegninger som viser bygninger og anlegg
11

. Dokumentasjonen er imidlertid ikke 

lagt frem for formannskapet som et samlet forprosjekt. 

 

Kommunen har ikke dokumentert å ha utarbeidet og framlagt for formannskapet kostnadsoverslag, 

finansieringsplan eller forslag til låneopptak for investeringen som helhet. 

 

Revisors vurdering 

Kommunen har utarbeidet dokumenter med relevans for et forprosjekt, men det er ikke utredet og 

framlagt for formannskapet et samlet forprosjekt for investeringen med det innholdet økonomi-

reglementet krever. Da heller ikke samlet finansieringsplan eller forslag til låneopptak er 

utarbeidet og behandlet i tråd med bestemmelsene i kommunens økonomireglement, vurderer 

revisor vurderer at revisjonskriteriene på disse punktene ikke er oppfylte. 

 

5.2 Løpende vurdering og budsjettoppfølging  

Revisors funn 

Etter at Ballangen kommune hadde inngått avtale med Finstad Bygg AS, ble en byggekomité 

utpekt av rådmannen, som ble konstituert i møte 19.9.2011. Odd Helge Skogvold ble leder for 

komitéen som skulle ha den løpende oppfølgingen av prosjektet. Øvrige medlemmer var 

rådmannen, teknisk sjef samt skolens rektor og verneombud. Finstad Bygg ble i det konstituerende 

møtet representert ved prosjektleder Bernt Hepsø og en selger. Fra Elvenes Transport og Maskin 

AS, som skulle utføre grunnarbeidet, møtte Olav Elvenes og en ingeniør.  

 

Det første ordinære byggemøtet ble avholdt 6.3.2012. På det tidspunkt var Sweco v/Mikael Belov 

kommet inn som byggherreombud
12

. I referatet står det at Finstad Bygg var representert ved 

byggeleder Bengt Arild Paulsen og Bernt Hepsø, mens fra Ballangen kommune møtte teknisk 

sjef/prosjektadministrator, rektor, verneombud og leder for byggekomitéen. Det ble ifølge rektor 

avholdt åtte byggemøter frem til 29.6.2012. 

 

Ifølge “Omforent ytelsesbeskrivelse av 17.8.2011 vedr. byggeleder/byggherreombud for ny skole i 

Ballangen kommune”, signert av to representanter for Sweco, skulle Sweco gjøre kontroll av 

entreprenør og leverandørfakturaene i henhold til betalingsplan og fremdrift. Byggherreombudet 

skulle også gå gjennom, innstille og rekvirere endringsarbeider innenfor avtalt økonomisk ramme, 

føre månedlige byggeregnskap og synliggjøre forventede tillegg og endringsoversikt.  

 

Ifølge byggekomitéens leder var agenda for byggekomitemøtene satt etter en fast mal. Økonomi 

var et fast punkt på planen. Men i samtale med rektor ved Ballangen barne- og ungdomsskole får 

revisjonen vite at medlemmene ikke fikk inngående informasjon om de økonomiske forholdene ut 

over at byggherreombudet vurderte at økonomien var ok på det gitte tidspunkt, og han viste til 

fakturering i tråd med plan.  

 

Ass. rådmann har informert revisjonen om at kommunestyret fikk utskrift av e-post (5.11.2010) 

fra daværende rådmann som vedlegg i behandling av kommunestyresak 9/11 (25.2.2011). Dette 

                                                 
10

 datert 6.12.2012 
11

 alle datert 5.4.2011 
12

 Byggherreombudet skulle etter avtalen lede møtene, skrive møtereferat og ha jevnlige kontroller på byggeplassen 
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vedlegget er ikke å finne i Ballangen kommunes saksarkiv, men ass. rådmann skriver i e-post til 

revisjonen (28.5.2014) at “Innholdet i e-posten var at rådmannen bekreftet at kommunestyret ikke 

hadde oppnevnt noen byggekomite. Kommunestyret vedtok at "rådmannen peker ut lokal 

prosjektadministrator." (etter et forslag fra ordfører). Rådmannen utpekte seg selv som 

prosjektadministrator. Videre pekte han ut i denne e-posten at Odd Helge Skogvold og en 

representant fra Sweco som gruppe med alt ansvar for byggeprosjektet.” 

 

Leder for byggekomitéen forteller at han opplevde at Finstad Bygg i liten grad leverte planer og 

dokumentasjonen som de etter lov og forskrift skal produsere. Han forteller at byggekomitéen 

mange ganger etterspurte dette. For eksempel ble ikke dokumentasjon/attest på hva firmaene 

hadde utført i forbindelse med grunnarbeidet, sendt som forutsatt og etterspurt av byggekomitéen. 

Kommunikasjonen mellom partene fungerte så dårlig at eksempelvis redigerte tegninger som ble 

sendt mellom partene ikke kom frem før de etter flere måneder ble etterlyst av leverandøren som 

skulle ha dem. Komitéen besluttet at det skulle gjøres endringer i forhold til planene uten at 

Finstad Bygg fulgte opp og/eller meldte tilbake. Leder for byggekomitéen mener de derfor ikke 

hadde kontroll på om endringene ble gjort. Avtalen var at alle parter skulle sende dokumentasjon 

til Sweco, som skulle distribuere videre.  

 

Normalt skulle rutine for oppgjør for byggearbeidene være at Finstad Bygg sendte faktura til 

Sweco, som vurderte fremdriften. Når Sweco hadde signert og godkjent fakturaen, fikk 

byggekomitéens leder oversendt den til attestasjon. I en tidlig fase av prosjektet fikk byggeleder 

ikke oversendt nødvendig informasjon/dokumentasjon fra rådmannen, noe som medførte at han en 

periode ikke kunne attestere. Fakturaene ble anvist av teknisk sjef. I revisjonsbrev nr. 3
13

 til 

Ballangen kommunes kontrollutvalg, påpekte KomRev NORD at rådmannen hadde anvist faktura 

uten at Sweco hadde signert for kontroll. På første del av prosjektet var det ifølge byggekomitéens 

leder ingen budsjettmessige overskridelser. De ansvarlige i kommunens administrasjon holdt i tråd 

med avtalen tilbake en del av kontraktssummen i påvente av ferdigstillelse. Denne summen ble 

aldri utbetalt til Finstad Bygg. 

 

Byggekomitéens leder opplyser at alle leveranser fra firmaene i Estland hadde opp til mange 

dagers forsinkelser, med påfølgende unnskyldninger og forklaringer fra Finstad Bygg, men at 

arbeidet gikk greit inn til betongelementene hadde kommet opp. I april og mai begynte 

meldingene om forsinkelser i prosjektering og planer å komme. Medlemmer i byggekomitéen var 

ifølge rektor opptatt av at bygget skulle være ferdig til å tas i bruk som avtalt ved skolestart høsten 

2012. I begynnelsen av juni informerte byggekomitéens leder til komitéen om veldig lav fremdrift 

og at brakker måtte tas i bruk som undervisningsrom ved skolestart. Totalentreprenøren var i følge 

byggekomitéens leder på dette tidspunkt cirka ni uker forsinket etter planen, komitéen diskuterte 

døgnmulkt, og representanter for kommunen tok kontakt med advokat Hugo Storø.   

 

I forbindelse med forsinkelsen ønsket byggherren bekreftelse på/etterlyste bemanningsplan, 

fremdriftsplan, leveringsplan for material og betalingsplan i henhold til fremdriftsplan. 

Byggherren ba totalentreprenøren om formelt å melde om forsinkelsen per brev og skissere hvilke 

korrigerende tiltak som ville bli iverksatt for å redusere forsinkelsen. I følge skolens rektor var 

ikke alle medlemmene i byggekomitéen på dette tidspunkt kjent med at prosjektet var i en alvorlig 

situasjon. Men kort tid etter, i midten av juli, fikk byggekomitéens leder vite fra 

byggeplassleder/HMS-koordinator fra Faveo
14

 at de siste arbeiderne var i ferd med å forlate 

byggeplassen. Med dette stoppet byggearbeidet helt opp.  

 

                                                 
13

 Datert 14.12.2012 
14

 Tilbyder av prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektutvikling. 
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Ifølge rektor var det fra sommeren 2012 og fram til avtale med ny totalentreprenør og ny 

byggherreombud fra Sweco kom på plass, ikke noen formelle møter i byggekomitéen. De møtene 

som ble avholdt hadde en annen struktur enn tidligere møter og var preget av manglende 

informasjon. Rektor forteller at komitéen ble gjort kjent med at Finstad Bygg ikke hadde betalt 

sine underleverandører for det arbeidet de hadde utført og varene de hadde levert. 

Byggekomiteens leder og kommunens ledelse forlangte møte med styreleder/aksjonærer i Finstad 

Bygg. Kommuneadvokaten ble koblet inn, og etter grundige vurderinger anbefalte han 

kommunestyret å heve kontrakten. Kommunestyret fulgte anbefalingen, og garantien ble krevd 

tilbakeført. Den 19.10.2012 vedtok kommunestyret i sak 84/12 å styrke byggekomitéen bl.a. med 

Olav Elvenes (underentreprenør Elvenes Transport og Maskin AS): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge byggekomitéens leder beregnet Sweco kostnaden på det gjenstående arbeidet til 20 

millioner kroner. Byggekomitéen og kommunens advokat anbefalte kommunestyret å inngå avtale 

med de underentreprenørene som allerede var involvert, og fullføre byggingen som et prosjekt 

med underentrepriser. Byggekomitéens leder begrunnet dette med at underentreprenørene visste 

hva som var gjort og hadde inngående kjennskap til prosjektet. De var også villige til å gå ned på 

pris for å fullføre arbeidet. I møte 8.11.2012 vedtok imidlertid kommunestyret blant annet å 

engasjere ny totalentreprenør for å få ferdigstilt skolebygget, se tekstboks:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyresak 84/12 “Ballangen nye skole – Finstad Bygg AS. Oppsigelse av kontrakt med 

Finstad Bygg AS” (19.10.2012) 

 

“Kommunestyret i Ballangen vedtar å heve umiddelbart kontrakten datert 28.6.2011/4.11.2011 

med Finstad Bygg AS om skoleutbygging i Ballangen.  

Kommunens advokat formidler hevingsbeslutningen til Finstad Bygg AS. 

Byggekomite styrkes med ett medlem, Olav Elvenes. Ordfører oppnevnes til observatør i 

byggekomiteen. 

Byggekomite gis fullmakt til å forhandle med eksisterende og eventuelt nye aktører for å 

fremskaffe økonomisk oversikt for fullføring av byggesaken.  

Byggekomite må fremskaffe nytt budsjett for fullføring av Nyskolen. Total ramme skal 

godkjennes av kommunestyret.” 
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I den nye anbudskonkurransen kom det inn tilbud fra to leverandører; Skanska og Losvik Bygg 

AS. Sweco evaluerte tilbudene og innstilte overfor kommunen på valg av Losvik Bygg som 

leverandør. Kommunen inngikk deretter kontrakt om ferdigstillelse av Ballangen barne- og 

ungdomsskole med Losvik Bygg AS i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 4/13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyresak 85/12 “Ballangen nye skole – Finstad Bygg AS” (8.11.2012): 

 

Vedtak: 

 

 

28.2.2013 kommunestyresak 4/13 “BBU – Ny totalentreprenør for fullføring” 

 

Vedtak:  

“Kommunestyret i Ballangen vedtar å tildele Losvik Bygg AS kontrakt på totalentreprise 

fullføring av Ballangen skole i samsvar med innstilling fra Sweco.  

Kommunestyret i Ballangen vedtar en foreløpig ramme på 23 millioner kroner for ferdigstillelse 

av Ballangen skole. Endelig forslag på organisering av prosjektet og total kostnadsramme 

forelegges kommunestyret for godkjenning.  

Kommunestyret vedtar at ferdigstillelse lånefinansieres.  

Intensjonskunngjøring om valg av tilbyder legges ut på Doffin i henhold til gjeldende lover. 

Sweco sender tildelingsbrev.”  
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I formannskapets påfølgende møte la rådmannen frem en utredning som revisjonen ikke har fått 

tilgang til. Formannskapet gjorde følgende vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Ballangen kommune hadde inngått avtale med ny entreprenør, hadde også Sweco satt en ny 

person på prosjektet. Rektor opplyser til revisjonen at prosjektet “gikk på skinner” etter disse 

endringene. Det ble en annen struktur på møtene og styring på gjennomføringen av prosjektet.  

 

Byggeprosjektet ble ikke behandlet politisk mellom 25.2.2011 og 19.10.2012. Ut av protokoll fra 

kommunestyret møte 22.3.2012 kan det leses at plankomitéens leder og Finstad Byggs 

prosjektleder ga en orientering om saken. I følge innkallingen til møtet ble det satt av 90 minutter 

til orienteringen. Det ble ikke utarbeidet saksfremlegg i forkant av møtet og ingenting er referert i 

møteprotokollen.  

 

I saksfremlegget til kommunestyrets møte i april 2013 omtales utfordringer i prosjektet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.3.2013 formannskapssak 15/13 “Ballangen nye skole – ny totalentreprenør for fullføring”  

 

Vedtak: 

“Formannskapet godkjenner at fremlagte utredning er innenfor det mandat som kommunestyret 

har gitt i sitt vedtak av 19.2.2013, og at kontraktsmøte med valgt kontraktsentreprenør kan 

gjennomføres.”  

 

26.3.2013 saksfremlegg til kommunestyrets møte 4.4.2013  
 

 “Kommunestyret valgte i møte den 19.2.2013 å tildele Losvik Bygg AS prosjektet med 

ferdigstillelse av Ballangen nye skole, med en ytre ramme på kr 23 000 000. Det har vært en del 

mangler på de vedtak som er fattet og de prosesser og organisasjonsvarianter som er kjørt frem 

til dags dato. Manglende mandat har medført uryddighet i forhold til ansvar- og styringslinjer. 

Prosjektets varighet frem til ferdigstillelse er inntil 6 mnd., og mye er avklart gjennom valg av 

totalentreprise. Jobben som tidligere er utført av byggekomiteen har ivaretatt mange av 

prosjektets problemstillinger på et tidligere tidspunkt, og en kan i så måte organisere prosjektet i 

en prosjektgruppe hvor en har politisk og administrativ deltakelse. En sikrer også nødvendig 

deltakelse med å ha tillitsvalgt med i prosjektgruppa.”  
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I møte 4.4.2013 gjorde kommunestyret følgende vedtak i sak 16/13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge kontrakt skulle bygget overleveres 10.9.2013, men skolen ble tatt i bruk 20.08.2013, selv 

om noe arbeid gjensto. 

 

Som nevnt fikk Ballangen kommune ikke utarbeidet samlet kostnadsoverslag eller finansierings-

plan for byggingen av ny barne- og ungdomsskole, jf. kapittel 5.1. Det framgår videre av kapittel 

4.1 at administrasjonen har fremmet forslag om finansiering og budsjettering av kostnadene til 

skoleinvesteringen i forbindelse med kommunestyrets årlige rullering av økonomiplanen.  

 

Revisjonen finner det ikke dokumentert at formannskapet og kommunestyret ble holdt løpende 

orientert om uforutsette forhold og om fremdriftsplanene, kostnadsoverslag og finansieringen bør 

justeres.  

 

Revisors vurdering 

Mangelfull skriftlig dokumentasjon gjør at revisjonen ikke har grunnlag for å vurdere om 

investeringsprosjektet i tilstrekkelig grad var gjenstand for løpende vurdering fra 

administrasjonens side. Byggekomitéen har i varierende grad blitt holdt informert om uforutsette 

forhold, forsinkelser i framdriftsplan, økonomi og finansiering gjennom byggeprosjektets faser. 

Ballangen kommunes politikere ble ikke holdt løpende orientert om disse forholdene. Da 

investeringsprosjektet ikke hadde budsjettmessige overskridelser, var det ikke relevant å legge 

fram en sak for kommunestyret om omprioriteringer/økning av investeringsbudsjettet. 

5.3 Konklusjon 

Revisjonen konkluderer med at kommunens retningslinjer for planlegging og gjennomføring av 

byggeprosjekt ikke er fulgt i byggingen av ny barne- og ungdomsskole i Ballangen kommune. 

 

 

4.4.2013 kommunestyresak 16/13 “Ballangen nye skole – ny totalentreprenør for 

fullføring” 

 

 Vedtak: 
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6 BYGGE- OG ANLEGGSKONTRAKTENE 

 

Er sentrale bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser overholdt? 
 

 
 

 

Vi har undersøkt anskaffelsen både fra Finstad Bygg AS, som startet byggingen, og Losvik Bygg 

AS, som var entreprenør for arbeid som gjensto etter at kommunen hevet kontrakten med Finstad 

Bygg AS. I begge anskaffelsene fikk kommunen bistand av rådgivere for gjennomføring av 

konkurransen. Kommunen er imidlertid ansvarlig for at anskaffelsene var i tråd med gjeldende 

regelverk.  

  

6.1 Kontrakt med Finstad Bygg AS 

Anskaffelsens art og verdi har betydning for hvilken del av forskrift om offentlige anskaffelser 

som får anvendelse for vurderingen av Ballangen kommunes anskaffelse fra Finstad Bygg AS. 

Kommunen har ikke dokumentert for revisor at anskaffelsens verdi ble beregnet før konkurransen 

om oppdraget ble gjennomført. Kommunen fikk inn ett tilbud på kr 42 890 000. Dette ble 

forhandlet ned til kr 40 890 000, som ble den endelige kontraktssummen. Kontraktsverdien 

oversteg dermed EØS-terskelverdien i forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) på 40 millioner 

kroner ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter, jf. FOA § 2-2 (1). Vi legger dermed til grunn 

at Ballangen kommunes kontrakt med Finstad Bygg AS skal vurderes etter del III i 

anskaffelsesforskriften i tillegg til grunnleggende krav i forskriftens del I og i lov om offentlige 

anskaffelser. 

 

 

Revisjonskriterier:  
Kommunen skal ha gjennomført konkurranse om anskaffelsen ved å:  

- benytte en tillatt anskaffelsesprosedyre 

- kunngjøre konkurransen i Doffin og evt. TED-databasen 

- dersom konkurransen ikke ble kunngjort; sende intensjonskunngjøring til Doffin etter at 

tildelingsbeslutningen er gjort 

- lage et konkurransegrunnlag som minimum beskriver: 

o hva/hvilken ytelse som skal anskaffes 

o hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt 

o endelig frist for mottak av tilbud (dag og klokkeslett) 

o vedståelsesfrist for tilbudene 

o tildelingskriterier dersom kontrakt ikke skal tildeles utelukkende på grunnlag av lavest pris 

 

Kommunen skal ha dokumentert anskaffelsen gjennom: 

- skriftliggjøring av vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av 

konkurransen 

- anskaffelsesprotokoll som  

o beskriver alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen 

og  

o minst omfatter opplysningene som fremgår av vedlegg 3 eller 4 til anskaffelsesforskriften 

- skatteattester fra alle leverandører som leverer tilbud i konkurransen 

- HMS-egenerklæring fra valgte leverandør 
 

Kilder: lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
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6.1.1 Konkurranse 

Revisors funn  
Konkurranse om byggeprosjektet “Ballangen – ny skole” ble kunngjort på Doffin

15
 11.5.2011 og i 

TED-databasen
16

 13.5.2011
17

. Innkjøpsservice Advokatfirma AS gjorde arbeidet med anbuds-

prosessen på vegne av Ballangen kommune og er i kunngjøringen oppført som kontaktperson. 

Kunngjøringen oppgir tilbudsfrist klokken 12.00 den 27.6.2011
18

. I kunngjøringen spesifiseres 

anskaffelsesprosedyren som en åpen anbudskonkurranse, og vedståelsesfrist for tilbudene er tre 

måneder fra dato og klokkeslett for mottak av tilbud.  

 

Konkurransegrunnlaget beskriver anskaffelsen som Ballangen skole – Nyskolen og at den 

gjennomføres som åpen anbudskonkurranse. Tilbudsfristen angis til 27.6.2011 klokken 12.00, 

men vedståelsesfrist er ikke angitt. Konkurransegrunnlaget opplyser om tildelingskriteriene, og 

om innbyrdes vekting spesifiseres at pris vektes 80 % og prosjektorganisering 20 %.  

 

Ved fristens utløp var det som nevnt bare Finstad Bygg AS som hadde innlevert tilbud. Som vi har 

redegjort for i kapittel 1.2 åpnet rådmannen tilbudet noen dager etter tilbudsfristens utløp og 

forhandlet prisen ned med to millioner kroner. Skriftlig kontrakt mellom partene er signert 3. og 4. 

november 2011 av hhv. Finstad Bygg AS og daværende rådmann Svenn Ole Wiik.  

 

Revisors vurdering 

Ballangen kommune har brukt en tillatt anskaffelsesprosedyre og kunngjort anbudskonkurransen i 

Doffin og TED-databasen iht. regelverkets krav. Konkurransegrunnlaget mangler opplysning om 

vedståelsesfrist for tilbudene, men fristen framgår av kunngjøringen, jf. FOA § 17-1 (1) som 

krever at bl.a. vedståelsesfrist skal framgå av konkurransegrunnlaget “med mindre dette allerede 

er tilstrekkelig og fullstendig beskrevet i kunngjøringen”. Revisors vurdering er således at 

Ballangen kommune ved anskaffelsen fra Finstad Bygg AS overholdt anskaffelsesforskriften §§ 

14-1 om tillatte anskaffelsesprosedyrer, 17-1 om konkurransegrunnlag og 18-1 om kunngjøringer. 

 

Det har ikke betydning for revisjonens vurdering på dette punktet at det var bare én tilbyder i 

anbudskonkurransen og at rådmannen forhandlet om pris med denne tilbyderen. Det avgjørende 

her er at kommunen avholdt lovpålagt konkurranse etter forutgående kunngjøring. Når det var 

bare én leverandør som ga tilbud innen fristens utløp, hadde kommunen ingen andre leverandører 

å ta hensyn til mht. likebehandling og forutsigbarhet. Derfor var det etter revisjonens vurdering 

heller ikke brudd på grunnleggende krav og alminnelige regler i anskaffelsesregelverket – 

herunder god anbuds- og forretningsskikk - å forhandle med den eneste leverandøren som deltok i 

anbudskonkurransen. 

 

6.1.2 Dokumentasjon  

Revisors funn 

Kommunen kan ikke fremskaffe skatteattester eller HMS-egenerklæring for leverandøren Finstad 

Bygg AS og heller ikke anskaffelsesprotokoll eller annen skriftlig dokumentasjon av kommunens 

vurderinger og beslutninger som har betydning for gjennomføringen av konkurransen. Ass. 

rådmann begrunner manglende dokumentasjon med at tidligere rådmann håndterte prosjektet 

alene på vegne av kommunen, og at administrasjonen ikke kan finne det revisjonen har etterspurt.  

                                                 
15

 Doffin er den nasjonale portalen for offentlige anskaffelser i Norge som skal hjelpe norske oppdragsgivere med å 

lage og legge ut kunngjøringer i samsvar med det norske regelverket.   
16

 Tenders Electronic Daily er EUs database for offentlige anbudsinnbydelser 
17

 http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151416-2011:TEXT:EN:HTML&src=0 
18

 http://www.doffin.no/search/show/search_view.aspx?ID=MAY161369 
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Revisors vurdering 

Vi vurderer at revisjonskriteriene vi har utledet fra anskaffelsesregelverkets dokumentasjonskrav, 

ikke er oppfylt for Ballangen kommunes anskaffelse fra Finstad Bygg AS. Ved anskaffelsen fra 

Finstad Bygg AS har kommunen brutt forskrift om offentlige anskaffelser § 3-1(7) om 

etterprøvbarhet, § 3-2 om protokollføring og §§ 3-3 og 3-4 om å kreve henholdsvis skatteattest og 

HMS-egenerklæring.  

 

6.2 Kontrakt med Losvik Bygg AS 

Da byggearbeidene på skolen stoppet opp sommeren 2012, og kommunen hevet kontrakten med 

Finstad Bygg AS i oktober samme år
19

, besluttet kommunestyret 8.11.2012 i sak 85/12 å engasjere 

ny totalentreprenør.  

 

For å registrere allerede utførte arbeider og levere materialer samt definere gjenstående arbeider 

som skulle inngå i tilbudsgrunnlaget for konkurranse om anskaffelsen Ferdigstillelse Ny skole 

Ballangen, engasjerte kommunen rådgiverselskapet Sweco. Ifølge byggekomitèens leder beregnet 

Sweco kostnaden på gjenstående arbeid til 20 millioner kroner. Kommunestyret vedtok 28.2.2013, 

i sak 4/13, en foreløpig ramme på 23 millioner kroner til arbeidet. Kommunen fikk tilbud fra 

leverandørene Losvik Bygg AS og Skanska AS, med tilbudssum på henholdsvis kr 15 274 298 og 

kr 19 058 328 eks. mva. Beregnet anskaffelsesverdi og tilbudssummene lå vesentlig under EØS-

terskelverdien på 40 millioner kroner for bygge- og anleggskontrakter, jf. FOA § 2-2 (1). Vi 

legger dermed til grunn at Ballangen kommunes kontrakt med Losvik Bygg AS i utgangspunktet 

skal vurderes etter bestemmelser i forskrift om offentlige anskaffelser del II, i tillegg til 

grunnleggende krav i forskriften del I og i lov om offentlige anskaffelser. 

 

6.2.1 Konkurranse 

Revisors funn 

Kommunens advokat ga råd når det gjelder valg av anskaffelsesprosedyre for entreprisen 

Ferdigstillelse Ny Skole Ballangen. Han mente at anskaffelsen ikke skulle ut på anbud og at 

kommunen måtte innhente tilbud fra minst tre leverandører. Som begrunnelse viste advokaten til 

“unntaksregelen i § 2 i FOA”
20

. Revisor har ikke mottatt advokatens eller kommunens nærmere 

redegjørelse eller vurdering for at vilkårene for å bruke ovennevnte bestemmelse kom til 

anvendelse.  

 

Revisor har fått oversendt fra Ballangen kommune konkurransegrunnlaget som Sweco utarbeidet 

for kommunen, og som er datert 12.12.2012. Av konkurransegrunnlaget pkt. 1.2 Anskaffelses-

prosedyre framgår det med henvisning til forskrift om offentlige anskaffelser § 2-1 (2) bokstav c, 

at anskaffelsen gjennomføres som en direkteanskaffelse. Videre fremgår det under samme punkt i 

konkurransegrunnlaget at konkurransen gjennomføres som en konkurranse med forhandling.  

 

Når det gjelder hva og hvilken ytelse som skal anskaffes, fremgår det av konkurransegrunnlaget 

pkt. 2.1 Orientering at det inviteres til konkurranse om å ferdigstille skolen og at bygget ved 

ferdigstillelse skal være i henhold til det opprinnelige konkurransegrunnlaget. Hva entreprenør 

konkret skal gjøre, er beskrevet i pkt. 4 Bygningsmessige arbeider. Tilbudsfristen er oppgitt til 

4.1.2013
21

, og vedståelsesfristen er 60 kalenderdager fra tilbudsfristens utløp. Om tildelings-

                                                 
19

 Kommunestyret vedtok 19.10.12 i sak 84/12 å heve kontrakten med Finstad Bygg AS umiddelbart. 
20

 E-post 23. november 2012 fra advokat Hugo Storø til ordføreren og flere ansatte i Ballangen kommune 
21

 Ifølge epost 18.6.2014 til revisjonen fra ass. rådmann i Ballangen ble fristen senere forlenget til 18. januar 
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kriterier opplyser konkurransegrunnlaget at tildeling av kontrakt skjer på basis av det økonomisk 

mest fordelaktige tilbudet, og at pris og kompetanse vil bli vektet i forholdet 70/30.  

 

Kommunen sendte tilbudsforespørsel til fem leverandører
22

. Av brev 13.2.2013 fra Sweco til 

Ballangen kommune fremgår det at det kom inn tilbud fra to leverandører og at øvrige inviterte 

tilbydere trakk seg tidlig i prosessen på grunn av stor usikkerhet vedrørende omfang og prosjektets 

entrepriseform. Det fremgår videre av brevet at etter avklarende spørsmål og møter 12.2.2013 med 

de to tilbyderne, Skanska AS og Losvik Bygg AS, ble det klart at tilbudet fra Losvik Bygg AS var 

lavest i pris. Sweco innstilte dernest i brevet på Losvik Bygg AS som entreprenør for det 

resterende arbeidet på skolen. 

 

Kommunestyret vedtok 28.2.13 å tildele kontrakten til Losvik Bygg AS. Deretter sendte 

kommunen intensjonskunngjøring til Doffin. Kunngjøringen som er dokumentert overfor 

revisjonen, er publisert i Doffin 1.3.2013, og av kunngjøringen fremgår det blant annet at benyttet 

prosedyre for anskaffelsen er konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring
23

. Som 

begrunnelse for valgt prosedyre uten kunngjøring, vises det i kunngjøringen til artikkel 28 i 

Direktiv 2009/81/EC. Kunngjøringen angir også navn og adresse på leverandøren kommunen vil 

inngå kontrakt med. Samme dag sendte Sweco brev til tilbyderne for entreprisen ferdigstillelse av 

skolen, hvor det fremgår at Ballangen kommune tar sikte på å inngå kontrakt med Losvik Bygg 

AS. 

 

Revisors vurdering 

For anskaffelser som, på grunn av anskaffelsens verdi, skal gjennomføres i henhold til forskrift om 

offentlige anskaffelser del I og II, kan oppdragsgiver velge å benytte seg av anskaffelses-

prosedyrene åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, jf. FOA 

§ 5-1. Etter revisors vurdering valgte Ballangen kommune, ved å benytte seg av konkurranse med 

forhandling, en tillatt anskaffelsesprosedyre for anskaffelsen av prosjektet Ferdigstillelse Ny Skole 

Ballangen. 

 

Når det gjelder konkurransegrunnlaget, vurderer revisor at det inneholder de minimums-

opplysningene som forskriften stiller for anskaffelser under EØS- terskelverdi. Vår vurdering er 

derfor at Ballangen kommune, ved sitt konkurransegrunnlag vedrørende Ferdigstillelse Ny Skole 

Ballangen, overholdt FOA § 8-1. 

 

Kommunen kunngjorde imidlertid ikke konkurransen. Unnlatt kunngjøring for anskaffelse som 

skal følge reglene i FOA del II, er i utgangspunktet i strid med FOA § 9-1 om kunngjøring av 

konkurranse. En anskaffelse hvor oppdragsgiver i strid med reglene i forskriften ikke har 

kunngjort konkurransen, regnes som en ulovlig direkte anskaffelse, jf. FOA § 4-1 bokstav q.  

 

Det kan imidlertid være tilfeller hvor oppdragsgiver, til tross for at FOA del II gjelder for 

anskaffelsen, plikter å følge kun reglene i forskriften del I. Det er ikke krav om kunngjøring av 

anskaffelser som følger forskriften del I, og unnlatt kunngjøring i slike tilfeller er derfor ikke en 

ulovlig direkteanskaffelse. 

 

                                                 
22

 Skanska, Veidekke, Losvik Bygg, PEAB, NCC ifølge epost 18.6.2014 til revisjonen fra ass. rådmann  
23

 Begrepet “konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring” brukes bare i FOA § 14-4 som gjelder 

anskaffelser over EØS-terskelverdi. Uforutsette hendelser er omtalt i § 14-4 bokstav d, og ordlyden er ikke helt lik 

FOA § 2-1(2) bokstav c om uforutsette hendelser, som gjelder for anskaffelser under EØS-terskelverdi.  Kommunens 

begrepsbruk og forskjellen i bestemmelsene får ikke betydning for revisors vurdering. 
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Ballangen kommunes advokat mente at kommunen med hjemmel i forskrift om offentlige 

anskaffelser § 2-1 kunne gjennomføre en såkalt direkteanskaffelse
24

, mens konkurransegrunnlaget 

viser til forskriftens § 2-1 (2) bokstav c som hjemmel. Revisor må derfor vurdere om Ballangen 

kommune hadde hjemmel i FOA § 2-1 (2) bokstav c for å la være å kunngjøre konkurransen. 

 

Det følger av den nevnte bestemmelsen at oppdragsgiver kan gjennomføre konkurransen etter 

forskriften del I dersom anskaffelsen på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsettes i 

den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse. Bestemmelsen oppstiller altså tre kumulative 

vilkår som alle må være oppfylt for at unntaket skal komme til anvendelse. Det må foreligge 

uforutsette omstendigheter, anskaffelsen må ikke kunne utsettes i den tiden det tar å gjennomføre 

en konkurranse, og det må foreligge årsakssammenheng mellom de uforutsette omstendighetene 

og anskaffelsesbehovet.  

 

Spørsmålet blir om det forhold at arbeiderne forlot byggeplassen og kommunens heving av 

kontrakten med Finstad Bygg AS, må anses som en uforutsett omstendighet, og om denne 

omstendigheten medførte at ferdigstillelsen av skolen ikke kunne utsettes i den tiden det ville tatt å 

gjennomføre en kunngjort konkurranse om oppdraget. 

 

Uforutsett hendelse 

Med utforutsett hendelse er det naturlig å forstå noe som kommer overraskende og brått på 

oppdragsgiver, og ifølge veileder til reglene om offentlige anskaffelser
25

 s. 96 vil uforutsette 

hendelser si forhold oppdragsgiver ikke har herredømme over. Dette vil for eksempel være tilfelle 

dersom det på grunn av såkalte force majeure liknende forhold, som jordskjelv, oversvømmelser, 

brann eller lignende er nødvendig å foreta anskaffelse av livsnødvendige varer som medisiner, 

matforsyning eller lignende. Oppbygningsarbeid etter en naturkatastrofe som det ikke er 

nødvendig å starte med før etter en vanlig anskaffelsesprosedyre, omfattes ikke av 

unntaksbestemmelsen. Veilederen viser videre til at uforutsette hendelser kan være at 

oppdragsgivers leverandør uventet går konkurs eller leverandørens ansatte streiker, og 

anskaffelsen ikke kan utsettes i den tid det tar å gjennomføre en konkurranse. Av KOFAs praksis
26

 

fremgår det at unntaksbestemmelsen skal tolkes strengt, 

 

Ovennevnte eksempel med konkurs eller streik på leverandørens side er sammenlignbart med 

tilfellet i Ballangen kommune der arbeiderne forlot byggeplassen, jf. rapportens kapittel 5.2. Dette 

var et forhold som kommunen ikke hadde herredømme over. Revisors vurdering er derfor at 

vilkåret om uforutsett hendelse er oppfylt. 

 

Tidsperspektivet 

Fra ovennevnte veileder fremgår det at det må foretas en konkret vurdering av om anskaffelsen 

objektivt sett ikke kan utsettes i den tid det tar å gjennomføre en konkurranse. Når det gjelder frist 

for gjennomføring av konkurranse etter del II fremgår av FOA § 10-1 leverandørene må gis 

tilstrekkelig tid til å innhente nødvendig dokumentasjon, og foreta nødvendige undersøkelser og 

beregninger. Konkurranse etter del II kan altså gjennomføres relativt raskt ettersom forskriften 

                                                 
24

 Revisor vil bemerke at begrepet “direkteanskaffelse” er noe misvisende. Det er fordi oppdragsgiver plikter å 

overholde de grunnleggende kravene – herunder konkurransekravet - som følger av lov om offentlige anskaffelser og 

forskrift om offentlige anskaffelser del I. Revisor oppfatter at Ballangen kommune ved å bruke begrepet 

“direkteanskaffelse”, mener at de har hjemmel for ikke å kunngjøre konkurransen. Konkurransegrunnlagets angivelse 

av at det skal gjennomføres en konkurranse og Swecos dokumentasjon fra konkurranseprosessen tilsier dette. Videre 

legger vi vekt på at Ballangen kommune sendte intensjonskunngjøring til Doffin, som indikerer at kommunen anså at 

de lovlig kunne tildele kontrakt uten forutgående kunngjøring av konkurransen, jf. FOA § 9-1A. 
25

 Fornyings- og administrasjonsdepartementets veileder til reglene om offentlige anskaffelser, versjon desember 2013 
26

 F.eks. KOFA 2008/85 med videre henvisning til 2006/105 og avgjørelser i EF-domstolen. 
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ikke angir noen minimumsfrister. Ifølge veilederen må oppdragsgiver kunne sannsynliggjøre at 

det å anvende de ordinære fristene i forskriften del II vil få alvorlige konsekvenser. Et eksempel er 

at det er fare for liv eller helse, eller ødeleggelse av eiendom. Det er ikke tilstrekkelig grunn for å 

benytte bestemmelsen at anskaffelsen vil bli dyrere eller mer ineffektiv ved en konkurranse etter 

forskriften del II.  

 

Dette vilkåret skal altså også tolkes veldig strengt. Ballangen kommune har ikke begrunnet bruken 

av unntakshjemmelen med at utsettelse av anskaffelsen vil medføre alvorlige konsekvenser. 

Revisor ser at en konsekvens av at arbeidet med ferdigstillelse av skolen ikke umiddelbart ble satt 

i gang, ville være forsinkelse av prosjektet. Det kan ikke karakteriseres som en alvorlig 

konsekvens. Fra kommunestyret bestemte å engasjere ny entreprenør (8.11.12) og til ny 

entreprenør ble valgt (28.2.13), gikk det tre og en halv måned. Det forhold at kommunen 

gjennomførte en konkurranseprosess tilsier også at anskaffelsen kunne utsettes i den tid det tar å 

gjennomføre en kunngjort konkurranse med forhandling. Revisors vurdering er derfor at vilkåret 

om tidsperspektivet ikke var oppfylt.  

 

Årsakssammenheng 

Om dette vilkåret fremgår av veilederen at det at fristene i del II ikke kan overholdes, må skyldes 

de særlige omstendighetene. Dersom årsaken til at det haster, er at oppdragsgiver burde planlagt 

sine anskaffelser bedre, kan bestemmelsen ikke benyttes. Det avgjørende for vurderingen er hva 

en normalt påpasselig oppdragsgiver etter en objektiv vurdering burde ha forutsett. 

 

Etter revisors vurdering er ikke vilkåret om årsakssammenheng oppfylt. Vi kan ikke se at den 

uforutsette hendelsen gjorde at kommunen måtte kontakte leverandører direkte i stedet for å 

kunngjøre konkurransen med tilstrekkelige frister for leverandørene til å kunne gjøre det som var 

nødvendig for å innlevere tilbud i en eventuell konkurranse med forhandling.  

 

Med henvisning til ovenstående drøfting vurderer revisor at Ballangen kommune ikke hadde 

grunnlag for å bruke unntaksbestemmelsen i FOA § 2-1 bokstav c, og at anskaffelsen skulle vært 

gjennomført etter del II i FOA. Når kommunen ikke kunngjorde konkurranse i Doffin i henhold til 

FOA § 9-1, vurderer revisor at anskaffelsen utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse, jf. FOA § 4-1 

bokstav q. 

 

Som vi viser til i revisors funn, fikk Ballangen kommune publisert en intensjonskunngjøring. Bruk 

av intensjonskunngjøring i stedet for forutgående konkurransekunngjøring reduserer 

leverandørenes sanksjonsmuligheter mot ulovlige direkteanskaffelser. Intensjonskunngjøringen 

innebærer at oppdragsgiver risikofritt kan inngå kontrakt direkte med en leverandør 10 dager etter 

at kunngjøringen ble offentliggjort på Doffin. Når det gjelder denne kunngjøringen, må revisor 

først vurdere om Ballangen kommune hadde anledning til å benytte seg av ordningen med 

intensjonskunngjøring, jf. FOA § 9-1A. Vilkåret for å kunne kunngjøre at kontrakt vil bli inngått 

er at oppdragsgiver “anser at det foreligger hjemmel for å tildele kontrakt uten å kunngjøre 

konkurransen i samsvar med § 9-1”, og vi vurderer dette som oppfylt
27

. Vi legger vekt på at 

kommunen gjorde en vurdering i forkant av tilbudsinnhentingen. 

 

Revisor vurderer videre at Ballangen kommunes intensjonskunngjøring er i tråd med 

bestemmelsen i FOA § 9-1A fordi kunngjøringen inneholder kommunens begrunnelse for at 

direkte tildeling er tillatt.  

                                                 
27

 Det kan diskuteres hva som kreves av oppdragsgiver, jf. uttrykket “anser”. Bestemmelsen er relativt ny og er lite 

omtalt i KOFA. I NOU er det lagt til grunn at det ikke gjelder et aktsomhetskrav, jf. NOU 2010:2 pkt. 10.3.2. Revisor 

mener uansett at det er hensiktsmessig å ikke gå nærmere inn på en slik vurdering i foreliggende undersøkelse. 
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Manglende konkurransekunngjøring er et vesentlig avvik fra forskrift om offentlige anskaffelser. 

På bakgrunn av Ballangen kommune sin gjennomføring av anskaffelsen vurderer revisor 

imidlertid at Ballangen kommune har basert anskaffelsen på konkurranse, jf. FOA § 3-1 fordi 

kommunen innhentet tilbud, vurderte tilbud fra flere leverandører og fikk publisert en 

intensjonskunngjøring. 

 

6.2.2 Dokumentasjon  

Revisors funn 

Revisor har fått framlagt kopi av protokoll fra tilbudsåpningen (tilbudsprotokoll) som viser navn 

på byggherre, at leverandørene Skanska og Losvik Bygg AS ga tilbud i konkurransen og pris på 

tilbudene. Det framgår videre at anskaffelsen gjelder totalentreprise på Ferdigstillelse Ny skole 

Ballangen. Protokollen er datert 18.1.2013 og underskrevet av de fem personene som var tilstede 

ved tilbudsåpningen.  

 

Evaluering av tilbudene og begrunnelse for innstillingen på Losvik Bygg AS framgår av brev fra 

Sweco 13.02.13 til Ballangen kommune. Revisor har også fått tilsendt dokumentasjon på 

vurderinger og råd fra kommunens advokat underveis i anskaffelsesprosessen om hvilken 

anskaffelsesprosedyre kommunen bør bruke, at anskaffelsen ikke skal ut på anbud, og at 

kommunen må innhente tilbud fra minst tre leverandører. I sitt råd til kommunen viser advokaten 

til “unntaksregelen i § 2 i FOA”.
 28

 

 

Revisor har fått dokumentert fra kommunen skatteattester fra leverandøren som ble tildelt 

kontrakten, men ikke fra den andre leverandøren som ga tilbud i konkurransen. Kommunen har 

framlagt HMS-egenerklæring fra valgte leverandør. 

 

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering dokumenterer Swecos brev med vedlegg til Ballangen kommune at 

tilbudene er kontrollert og hvordan de er evaluert i forhold til tildelingskriteriene. 

 

Den framlagte tilbudsprotokollen inneholder noen av opplysningene en protokoll for anskaffelser 

over 500 000 kroner minst skal inneholde, jf. FOA § 3-2 og vedlegg 4 til forskriften. Som 

anskaffelsesprotokoll betraktet mangler tilbudsprotokollen opplysninger om anslått verdi på 

kontrakten, hvilke forhold som tillater oppdragsgiver å gjøre bruk av prosedyrer som krever 

særskilt begrunnelse, navn på og begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi. Noen av 

disse opplysningene framgår av annen dokumentasjon fra anskaffelsen, men ingen av de 

dokumentene revisor har fått framlagt fra kommunen og rådgiveren Sweco, angir hva 

kontraktsverdien ble anslått til forut for anskaffelsen.  

 

På grunn av mangelfull anskaffelsesprotokoll, manglende dokumentasjon på anslått kontraktsverdi 

og manglende skatteattest fra en av deltakerne i konkurransen, vurderer revisor at Ballangen 

kommune ved anskaffelsen fra Losvik Bygg AS har brutt forskrift om offentlige anskaffelser §§ 3-

1(7), 3-2 og 3-3.  

 

Vi vurderer at Ballangen kommune har overholdt FOA § 3-4 om å kreve HMS-egenerklæring. 

 

                                                 
28

 E-post 23. november 2012 fra advokat Hugo Storø til ordføreren og flere ansatte i Ballangen  kommune 
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6.3 Konklusjon 

På grunnlag av funn og vurderinger i kapittel 6.1 og 6.2 konkluderer revisor med at kommunen i 

forbindelse med entreprisekontraktene for byggingen av Ballangen barne- og ungdomsskole ikke 

har overholdt alle revisjonskriteriene om konkurranse og dokumentasjon som vi utledet fra lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

For Ballangen kommunes anskaffelse av entreprisetjenester fra Finstad Bygg AS, Ballangen – ny 

skole, bygger konklusjonen på at Ballangen kommune har overholdt de utledete revisjons-

kriteriene om at anskaffelsen skal være basert på konkurranse, men kommunen har ikke 

overholdt de utledete revisjonskriteriene for dokumentasjon av anskaffelsen.  

 

For Ballangen kommunes anskaffelse av entreprisetjenester fra Losvik Bygg AS, Ferdigstillelse 

Ny Skole Ballangen, bygger revisors konklusjon på at kommunen ikke hadde hjemmel til å unnlate 

forutgående kunngjøring av konkurransen. Imidlertid legger vi til grunn at Ballangen kommune 

har overholdt det grunnleggende kravet om at anskaffelser skal være basert på 

konkurranse. Videre legger revisor til grunn for konklusjonen at Ballangen kommune har ikke 

overholdt forskriftens krav til dokumentasjon av anskaffelsen. 
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7 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON 

 

På bakgrunn av våre undersøkelser konkluderer revisor med at, med unntak av manglende bruk av 

rentekompensasjon, er byggingen av Ballangen barne- og ungdomsskole i samsvar med 

kommunestyrets vedtak i sak 38/10 og senere årlige vedtak om budsjett og finansiering for 

prosjektet.  

 

Revisor konkluderer videre med at kommunens retningslinjer for planlegging og gjennomføring 

av byggeprosjekt ikke er fulgt i byggingen av ny barne- og ungdomsskole i Ballangen kommune. 

 

På grunnlag av funn og vurderinger i kapittel 6.1 og 6.2 konkluderer revisor med at kommunen i 

forbindelse med entreprisekontraktene for byggingen av Ballangen barne- og ungdomsskole ikke 

har overholdt alle revisjonskriteriene om konkurranse og dokumentasjon som vi utledet fra lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

For Ballangen kommunes anskaffelse av entreprisetjenester fra Finstad Bygg AS, Ballangen – ny 

skole, bygger konklusjonen på at Ballangen kommune har overholdt de utledete revisjons-

kriteriene om at anskaffelsen skal være basert på konkurranse, men kommunen har ikke overholdt 

de utledete revisjonskriteriene for dokumentasjon av anskaffelsen.  

 

For Ballangen kommunes anskaffelse av entreprisetjenester fra Losvik Bygg AS, Ferdigstillelse 

Ny Skole Ballangen, bygger revisors konklusjon på at kommunen ikke hadde hjemmel til å 

unnlate forutgående kunngjøring av konkurransen. Imidlertid legger vi til grunn at Ballangen 

kommune har overholdt det grunnleggende kravet om at anskaffelser skal være basert på 

konkurranse. Videre legger revisor til grunn for konklusjonen at Ballangen kommune har ikke 

overholdt forskriftens krav til dokumentasjon av anskaffelsen. 
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8 HØRING 

 

Rapporten ble sendt på høring til Ballangen kommunes rådmann 14.7.2014. Frist for å gi 

høringskommentarer ble satt til 4.8.2014. Etter to purringer mottok revisjonen høringssvaret 

22.8.2014. Oversittelsen av fristen begrunnet rådmannen med ferieavvikling og sykefravær i 

administrasjonen.  

 

Rådmannen bekrefter i sitt svar at forvaltningsrevisjonsrapporten er gjennomgått, og revisjonen 

oppfatter med dette at Ballangen kommunes administrasjon ikke har noen merknader til rapporten.  
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9 ANDRE FUNN 

 

Ny NS 8407
29

 trådte i kraft 1.7.2011 og erstatter NS 3431
30

. Ballangen kommunes kontrakt med 

Finstad Bygg er signert etter denne dato, men det er den gamle standarden som er tatt i bruk. 

Regnskapsrevisor etterspurte kontrakten i e-post til rådmannen i desember 2011, men fikk til svar 

at kommunen ikke har kopi av kontrakten. Også totalentreprisegrunnlaget Sweco utarbeidet for 

Ballangen kommune når anbudet på ferdigstillelse av den påbegynte skolebygningen ble lyst ut er 

utformet etter NS 3431. Dette er datert 6.12.2012. 

 

Videre finner revisjonen at Ballangen kommune ikke har sørget for at totalentreprenør har levert 

bankgaranti slik de skal i henhold til kontrakten. En e-post revisjonen har fått tilgang til viser at 

Finstad Bygg oversendte kopi av garanti fra Nordea til Ballangen kommunes rådmann den 

3.1.2012. Ut fra den samme e-postkorrespondansen står å lese at sikkerhetsstillelse ikke foreligger 

på dette tidspunkt, noe som også er et brudd på kontrakten mellom Ballangen kommune og 

Finstad Bygg..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
29

 “Norsk Standard (NS) 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser” 
30

 “Norsk Standard (NS) 3431 Totalentrepriser” er kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 

file:///C:/Users/komrev-lenjoh/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QX5T32N0/Finstad%20Bygg%20as/svar%20på%20forespørsel%20om%20kommunen%20har%20NS%203431.pdf
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Ballangen kommune: 

 

 Evaluering av prosessen med bygging av sykehjem  

(2005) 

 Sykefravær/arbeidsmiljø (2010) 

 Offentlige anskaffelser (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 
 

KomRev NORD utfører lovpålagt 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskap, 

offentlige stiftelser, overformynderi, 

legater og kirkeregnskap. Våre eiere 

og oppdragsgivere er Troms fylkes-

kommune, 17 kommuner i Troms og 

åtte kommuner i Nordland.  

 

Selskapet har hovedkontor i Harstad 

og avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 30 medarbeidere som har god 

kunnskap om og tilsammen lang 

erfaring fra offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Rettsvitenskap 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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