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Forord 

 

Kontrollutvalget i Vestvågøy kommune behandlet i august 2017 en forvaltningsrevisjonsrapport fra 

KomRev NORD vedrørende Meieriet kultursenter. Temaet var Vestvågøy kommune og Vestvågøy 

Eiendomsdrift KF sin planlegging og gjennomføring av investeringsprosjektet. I samme møte 

vedtok kontrollutvalget å be KomRev NORD gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot 

anskaffelsespraksis i gjennomføringen av prosjektet Meieriet kultursenter.  

 

Forvaltningsrevisjon er en av kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver, jf. lov om kommuner og 

fylkeskommuner § 77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon er definert som systematiske vurderinger av 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger, herunder blant annet om regelverket etterleves, jf. kommuneloven § 77 nr. 

4 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7. Revisjonen har vurdert egen 

uavhengighet overfor Vestvågøy kommune og Vestvågøy Eiendomsforetak, jf. kommuneloven § 

79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til 

vår uavhengighet og objektivitet. 

 

I denne rapporten belyser KomRev NORD hvilke leverandører Vestvågøy kommune og Vestvågøy 

Eiendomsdrift KF har gitt oppdrag til, tidspunktene for dette og hva som ble levert. Rapporten 

inneholder også revisjonens vurderinger av om kjøpene ble gjort i henhold til gjeldende regelverk 

for offentlige anskaffelser. 

 

Takk til de involverte for samarbeidet i gjennomføringen av prosjektet.  

 

. 

 

 

 

 

 

Tromsø, 9.2.2018 

 

 

 

Knut Teppan Vik Margrete Mjølhus Kleiven 

Leder for forvaltningsrevisjon  

og ansvarlig for kvalitetssikring 

Prosjektleder, forvaltningsrevisor 
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0 SAMMENDRAG 

 

I planleggings- og gjennomføringsfasen av investeringsprosjektet Meieriet kultursenter har 

Vestvågøy kommune og Vestvågøy Eiendomsdrift KF kjøpt tjenester fra eksterne firmaer. For 

utarbeidelse av forprosjekt i 2011 ble Stein Hamre Arkitektkontor AS engasjert. Denne anskaffelsen 

ble etter revisors vurdering gjennomført i henhold til anskaffelsesregelverket. Etableringen av 

Meieriet kultursenter har blitt gjennomført hovedsakelig i årene 2014 til 2017. I tidsperioden for 

gjennomføringen er det utgiftsført totalt kr 67 millioner på prosjektet. Blant de eksterne firmaene 

som har fått oppdrag med å gjennomføre prosjektet har 15 firmaer fått utbetalt over kr 100 000. Åtte 

av disse 15 eksterne firmaene har fått utbetalt over kr 500 000 for sine leveranser/tjenester. I 

tidsperioden anskaffelsene ble gjort, var den nasjonale terskelverdien kr 500 000. Anskaffelser med 

verdi over terskelverdi skal kunngjøres og det skal gjennomføres konkurranse om kontraktene etter 

nærmere bestemte regler i forskrift om offentlige anskaffelser.  

 

I den nasjonale databasen for offentlige innkjøp finnes det fire kunngjøringer som knytter seg til 

Meieriet kultursenter. Den ene kunngjøringen er fra 2012, og den gjaldt deler av byggentreprisen. 

Bygg er den største entreprisen i prosjektet. De tre andre kunngjøringene gjelder teknisk utstyr som 

lyd, lys, scene og kino, som i denne sammenhengen utgjør mindre anskaffelser i prosjektet. 

 

Vestvågøy Eiendomsforetak KF har forestått flertallet av anskaffelsene. Byggentreprisen ble gitt til 

Lofot Entreprenør AS. Vestvågøy Eiendomsdrift KF innhentet innledningsvis tilbud på deler av 

prosjektet; nybyggdelen. Arbeidene som Lofot Entreprenør fikk i oppdrag å utføre på denne delen 

av Meieriet kultursenter hadde imidlertid et vesentlig større omfang enn hva som var kunngjort 

konkurranse om. Foretaket ga senere entreprenøren i oppdrag å gjøre arbeid også tilknyttet den 

eksisterende delen av Meieriet kultursenter og fryseriet. Det er utbetalt i overkant av kr 40 millioner 

til Lofot Entreprenør AS. Oppdragene er gitt uten at lov og forskrift om offentlige anskaffelser ble 

fulgt. Fra foretakets side foreligger det etter revisors vurdering ulovlig direkte anskaffelse fra Lofot 

Entreprenør AS.  

 

For øvrige store entrepriser har det ikke vært kunngjort konkurranse selv om verdien på kontraktene 

har vært over terskelverdien for kunngjøringsplikt. Det foreligger noe dokumentasjon fra 

anskaffelsesprosesser, men denne er svært mangelfull sett i forhold til anskaffelsesregelverkets 

dokumentasjonskrav. Leveransene har oversteget opprinnelige tilbud. Fra foretakets side foreligger 

det etter revisors vurdering ulovlig direkte anskaffelser fra Hovdan AS, Hamstad AS, Bottolfsen AS 

og Lofoten Elektro AS. Noen andre oppdrag har vært under terskelverdien for kunngjøring, men det 

er heller ikke for disse gjennomført noen form for konkurranse. Anskaffelsene fra Sinus, Låsservice, 

Netsecurity og Dekningspatruljen har ikke vært gjennomført i henhold til anskaffelsesregelverkets 

grunnleggende krav om konkurranse, og fra foretakets side foreligger det etter revisors vurdering 

brudd på anskaffelsesregelverket. Mangelfull dokumentasjon om anskaffelsen fra Sweco medfører 

at revisor ikke har grunnlag for å gjøre entydige vurderinger av etterlevelse av 

anskaffelsesregelverket. 

 

Vestvågøy kommune v/kulturavdelingen har gjort innkjøpene av teknisk utstyr fra Bright Norway 

AS, Scandec Systems AS og Unique Cinema Systems AS. Anskaffelsene fra disse var 

kunngjøringspliktige. For disse anskaffelsene har kommunen sørget for å overholde sentrale 

grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket. Foretaket har imidlertid gjort bestillinger fra en av 

disse leverandørene i ettertid uten at det ble vurdert om bestillingene var omfattet av den 

opprinnelige avtalen.  
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Revisors samlede konklusjon er at Vestvågøy Eiendomsdrift KF for samtlige tjenester og 

leveranser i Meieriet kultursenter har brutt regelverket om offentlige anskaffelser. Vestvågøy 

kommune v/kulturetaten har for de undersøkte anskaffelsene etterlevd reglene om offentlige 

anskaffelser. 
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1 INNLEDNING 

 

Kommunestyret i Vestvågøy kommune fikk i møte 9.9.2016, under sak 68/16, orientering fra 

kommunens administrasjon og eiendomsforetak om prosjektet «Meieriet kultursenter». 

Kommunestyret vedtok at det skulle foretas en gjennomgang av investeringsprosjektet. På grunnlag 

av bestilling 13.1.2017 fra kontrollutvalget gjennomførte KomRev NORD en forvaltningsrevisjon 

med tema planlegging og gjennomføring av investeringsprosjektet Meieriet kultursenter. Rapporten 

forelå til kontrollutvalgets møte 25.8.2017, og revisor presenterte rapporten for utvalget. I dette 

kontrollutvalgsmøtet, under sak 23/17, ba kontrollutvalget KomRev NORD om å «iverksette 

tilleggsleveranse tilknyttet det allerede gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet». Bakgrunnen 

var at kommunestyret i sak 18/17, i møte 23.5.2017, hadde bedt om å få fremlagt: 

 

«Oversikt over innhentede anbud, anbudssum, arbeidsgiver, samt sluttsum. Utførte 

leveranser/tjenester utenom anbudsleveranser. Firma, fag og sluttsum. Med sluttsum menes 

kostnader fram til i dag. Orientering/gjennomgang om hvordan samtlige tjenester og leveranser har 

skjedd i forhold til lov om offentlige anskaffelser. Oversendelsesforslaget oversendes direkte til 

KomrevNord». 

 

Revisor fikk oversendelsesforslaget tilsendt fra Vestvågøy kommune v/ rådmannen 23.5.2017, og 

vi ga svar i notat 26.5.2017 til kontrollutvalget. Kontrollutvalget vedtok i møte 16.6.2017 «å lage 

nytt og utvidet mandat for leveranse av en rapport som inkluderer oversendelsesforslaget fra 

kommunestyresak 18/17». Kommunestyret behandlet oversendelsesforslaget i møte 20.6.2017, og 

vedtok i sak 42/17 pkt. 4 at «Kontrollutvalget inngår avtale om nytt utvidet mandat som legges til 

grunn for leveranse av rapport som inkluderer oversendelsesforslag fra kommunestyresak 18/17». 

KomRev NORD ga 27.6.2017 tilbud om gjennomføring av forvaltningsrevisjon om anskaffelser i 

prosjektgjennomføringen. 

 

Denne rapporten bygger på forvaltningsrevisjon av anskaffelsespraksis i gjennomføringen av 

investeringsprosjektet Meieriet kultursenter. 

 

2 MEIERIET KULTURSENTER 

 

I 2010 behandlet kommunestyret administrasjonens utredninger om allaktivitetshus.1 Det ble samme 

år gjort noe oppryddingsarbeid av både kommunens ansatte og av eksterne. I 2011 engasjerte 

kommunen arkitekt Stein Hamre Arkitektkontor AS for utarbeidelse av forprosjekt/skisseprosjekt. 

Kommunen ba Vestvågøy Eiendomsdrift KF i bestillingsbrev 20.9.2011 om at Meieriet kultursenter 

ble prosjektert, oppført og satt i drift. Ombyggingen skulle basere seg på skissen, datert 10.6.2011, 

som det ovennevnte arkitektfirmaet hadde utarbeidet.  

 

I 2013 ble det vedtatt at prosjektet Meieriet kultursenter skulle realiseres innenfor en ramme på kr 

45 millioner. Prosjektet kan deles inn i de tre delene: 

a) Nybygg: saler til konferanse, kino og konsert 

b) Fryseriet 

c) Eksisterende bygning (Meieriet unntatt fryseriet) 

 

                                                 
1 Kommunestyret ba i sak 73/09 om å få fremlagt sak om status i sakens om allaktivitetshus. Administrasjonen la frem 

sin utredning til kommunestyret i sak 14/10. 
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Hovedandelen av anskaffelser i investeringsprosjektet ble gjort fra 2012/2013 og frem til utgangen 

av 2016. Kommunens eiendomsforetak har forestått de fleste anskaffelsene; bygg, akustikk, VVS-

installasjoner, el-/teleanlegg, oppvarmingssystem, ventilasjon. Anskaffelsene ble organisert som 

totalentreprise, som vil si at entreprenørene skulle både prosjektere og utføre arbeidet. Kommunen 

v/ Kultur-, miljø- og næringsenheten har gjennomført anskaffelse av prosjektering, innkjøp og 

montering av kino-, lyd og sceneteknisk utstyr2. Hovedtyngden av eksternes leveranser har skjedd i 

2016 og 2017. 
 

De ulike leverandørene som har blitt inkludert i prosjektet har gjort ulike arbeider tilknyttet deler av 

bygget kalt «Nybyggelementer», «eksisterende del» og «fryseriet». «Nybyggelementer» omfatter 

flerbrukssal, kinosal, teknisk rom, foaje plan 3, rømningstrapper, inngangsparti, riving før nybygg 

og inventar/utstyr. «Eksisterende del» innebærer gjennomføring av romprogram3 i eksisterende 

lokaler samt sprinkling, EL, VVS m.m. og «fryseriet» innebærer fjerning av sandwichelementer.4 

 

Meieriet kultursenter ble gradvis tatt i bruk fra 17.3.2017 og frem til den offisielle åpningen i mai 

2017. 

 

Total investering utgjør pr. 27.12.2017 i overkant av kr 67 millioner ekskl. mva.5 I skrivende stund 

gjenstår det noe arbeid for at Meieriet kultursenter skal bli helt ferdig; utbedringer knyttet til 

gammelt yttertak, fasaden, ferdigstillelse av brannkonsept og ventilasjon i tre rom. Kommunestyrets 

siste bevilgning var i mai 2017, og deler av bevilgningen er fremdeles ubrukt. 

 

3 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

3.1 Problemstillinger  

Bestillingen fra kontrollutvalget i Vestvågøy kommune utgjør prosjektets problemstillinger, og de 

lyder:  

 

1. Oversikt over innhentede anbud, anbudssum, arbeidsgiver, samt sluttsum 

 

2. Utførte leveranser utenom anbudsleveranser. Firma, fag og sluttsum. Med sluttsum 

menes kostnader fram til i dag 

 

3. Orientering/gjennomgang om hvordan samtlige tjenester og leveranser har skjedd i 

forhold til offentlige anskaffelser  

 

Kontrollutvalget bestemte også at undersøkelsen under problemstilling 3 skal gjelde leverandører 

som har levert varer/tjenester til en verdi over kr 100 000. 

 

Begrepet «anbud» i problemstilling 1 forstår vi som tilfeller hvor oppdragsgiver har kunngjort 

konkurranse om kontrakt i prosjektgjennomføringen og/eller sendt tilbudsforespørsel til potensielle 

                                                 
2 Jf. kommunestyresak 122/16 
3 Et program for hvilke rom og funksjoner som skal inn i et bygg. Romprogrammet danner utgangspunktet for 

prosjekteringen. 
4 Jf. fremlegg til kommunestyrets sak 112/12, 18.12.2012. Med sandwichelementer menes vegg og/eller tak som er 

sammensatt av flere typer vegg- og/eller takplater 
5 Totalbeløpet består hovedsakelig i kjøp fra eksterne, men det inngår også noen driftsutgifter til foretakets ansatte og 

prosjektleder samt offentlige avgifter og flere småkjøp. 



KomRev NORD IKS Meieriet Kultursenter- anskaffelser 

 

9 

 

leverandører i markedet. Begrepet «utenom anbudskonkurranse» i problemstilling 2 forstår vi 

tilfeller hvor oppdragsgiver har engasjert eksterne oppdragstakere uten å ha gjennomført noen form 

for konkurranse i markedet. Problemstillingene 1 og 2 besvares som kartlegginger, som vil si at vi 

ikke gjør vurderinger av våre funn. Problemstilling 3 forstår vi som at alle innkjøp av verdi over kr 

100 000 og som er kartlagt i forbindelse med problemstilling 1 og 2, skal vurderes opp mot 

regelverket om offentlige anskaffelser. For at revisor skal kunne gjøre vurderinger og konkludere 

på problemstilling 3 må vi utlede revisjonskriterier.  

 

3.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er definert som krav, normer og/eller standarder som kommunens/foretakets 

praksis på det reviderte området skal vurderes i forhold til. Kriteriene må utledes fra autoritative 

kilder på området.  

 

I gjennomføring av byggeprosjektet var kommunens administrasjon bestiller og ivaretok prosjektet 

til og med forprosjekt/skisseprosjekt. Kommunens eiendomsforetak gjennomførte prosjektet videre 

og utøvde rollen som byggherre. I alle fasene av prosjektet har det vært gjort anskaffelser. Som 

kommunalt foretak er Vestvågøy Eiendomsdrift en del av kommunen, jf. kommuneloven § 61. Både 

kommunen og foretaket er pliktig til å gjennomføre kjøp i henhold til anskaffelsesregelverket. For 

anskaffelsene som inngår i denne forvaltningsrevisjonen utleder vi derfor revisjonskriterier fra lov 

16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift 7. april 2006 nr. 402 om 

offentlige anskaffelser (FOA). 

 

Loven og forskriften om offentlige anskaffelser skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å 

sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og 

likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at 

allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Formålet 

oppnås blant annet gjennom at oppdragsgiver i gjennomføringen av anskaffelser sørger for å 

overholde de grunnleggende kravene til  

o Konkurranse, 

o likebehandling og ikke-diskriminering, 

o gjennomsiktighet, forutberegnelighet og etterprøvbarhet, 

o forholdsmessighet og 

o god forretningsskikk 

 

Noen av de nevnte prinsippene er overlappende. Prinsippene kan få selvstendig betydning, og de 

kan også benyttes i fortolkningen av de mer detaljerte bestemmelsene om innkjøp som fremgår av 

forskrift om offentlige anskaffelser.  

 

Forskrift om offentlige anskaffelser er delt inn i ulike deler med tilhørende bestemmelser. 

Forskriften del I gjelder for alle anskaffelser uavhengig av dens art (tjeneste, vare eller bygg og 

anlegg) og verdi (beløp ekskl. mva. under eller over såkalt nasjonal terskelverdi eller EØS-

terskelverdi). Denne delen inneholder de grunnleggende kravene, og også bestemmelser om blant 

annet beregning av anskaffelsens verdi, protokollføring, habilitet og taushetsplikt. Om anskaffelsens 

verdi er under nasjonal terskelverdi er oppdragsgiver bundet av kun denne delen av forskriften. Om 

anskaffelsens verdi er over den nasjonale terskelverdien, men under EØS-terskelverdi gjelder også 

forskriften del II. For anskaffelser over EØS-terskelverdi gjelder forskriften del I og del III.  
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Anskaffelsene som inngår i denne forvaltningsrevisjonen ble gjort mens den nasjonale 

terskelverdien var kr 500 0006. Hva som er EØS-terskelverdi beror på hva slags type anskaffelse 

det gjelder. For vare- og tjenestekontrakter var EØS-terskelverdi kr 1,75 millioner og for bygge- og 

anleggskontrakter var terskelverdien kr 44 millioner, jf. forskriften § 2-2 (1).  

 

Forskriften innebærer altså at oppdragsgiver må gjøre en beregning av anskaffelsens verdi. Reglene 

om beregning fremkommer i forskriften § 2-3. Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag 

av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, ekskl. mva. 

for de kontrakter som utgjør anskaffelsen, jf. § 2-3 (1). Beregningen skal være holdbar på 

kunngjøringstidspunktet, eller for anskaffelser som ikke krever kunngjøring, på tidspunktet 

oppdragsgiver etter en forsvarlig vurdering av markedet begynner å innhente tilbud, jf. § 2-3 (2).  

 

Vestvågøy Eiendomsdrift KF har gjennomført et bygge- og anleggsarbeid. Slike prosjekter er delt 

inn i flere delarbeider. I forskriften § 2-3 (7) er det bestemt at når et bygge- og anleggsarbeid er delt 

inn i flere delarbeider som det skal inngås særskilte kontrakter for samtidig, skal den anslåtte verdien 

av hvert delarbeid tas med i beregningen. Et bygge- og anleggsarbeid er i forskriften definert som 

et sett av bygge- og anleggsaktiviteter som «i sin helhet er tilstrekkelig til å oppfylle en økonomisk 

og teknisk funksjon». Oppdragsgiveren må ikke dele opp en anskaffelse for å komme under 

terskelverdiene, jf. § 2-3 (3).  

 

Som følge av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterium at oppdragsgiver i forkant av 

kunngjøring/tilbudsinnhenting må ha foretatt en beregning av anskaffelsens anslåtte verdi i tråd med 

forskrift om offentlige anskaffelser § 2-3.  

 

Arten og verdien avgjør som nevnt hvilke deler av forskriften anskaffelsen skal vurderes opp mot. 

Oppdragsgiver må gjøre en forsvarlig vurdering av anskaffelsens verdi. Revisor kan i 

utgangspunktet ikke overprøve oppdragsgivers vurdering av anskaffelsens verdi. Foreligger det 

imidlertid tilbud eller utbetalinger som avviker vesentlig fra oppdragsgivers anslag, vil revisor foreta 

en selvstendig vurdering av anskaffelsens verdi. Revisor må også gjøre en selvstendig vurdering av 

verdien der oppdragsgiver ikke kan dokumentere at beregninger er gjort. Ved eventuell mangel av 

holdepunkter vil revisor legge til grunn beløp utbetalt til leverandøren/leverandørene. Dette er i tråd 

med praksis fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)7. 

 

Vår videre redegjørelse for relevant regelverk og utledning av revisjonskriterier er i det følgende 

delt inn etter anskaffelsesregelverkets grunnleggende prinsipper.8 

  

                                                 
6 Fra 1.1.2017 har den nasjonale terskelverdien vært kr 1,1 millioner 
7 Jf. blant annet KOFA sin sak 2014/5 
8 Som nevnt er flere av prinsippene overlappende, og det er flere bestemmelser som skal sørge for ivaretakelse av flere 

av prinsippene. Revisor har derfor samlet noen av prinsippene.  
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o Konkurranse, likebehandling, ikke-diskriminering og forutberegnelighet 

Anskaffelsesprosedyrer 

Ved anskaffelser under nasjonal terskelverdi på kr 500 000, som følger FOA del I, er det i stor grad 

opp til oppdragsgiver å avgjøre hvordan konkurransen om anskaffelsen skal gjennomføres. For 

anskaffelser som i tillegg skal gjøres etter reglene i forskriften del II, skal anskaffelsen foretas ved 

åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling. I visse 

unntakstilfeller har oppdragsgiver adgang til å gjøre anskaffelsen etter forskriften del I selv om den 

i utgangspunktet omfattes av del II, jf. FOA § 2-1 annet ledd bokstav a til f og tredje ledd. 

Anskaffelser etter forskriften del III skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse. 

Dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt, har oppdragsgiver mulighet til å benytte prosedyrene 

konkurransepreget dialog eller konkurranse med forhandling for anskaffelser etter del III. 

Uavhengig av anskaffelsens art og verdi, er oppdragsgiver som har informert om, annonsert eller 

kunngjort en valgt konkurranseform, bundet av valget om konkurranseform.  

 

Kunngjøring/tilbudsinnhenting 

En sentral del av konkurranse- og likebehandlingskravet er at leverandører blir informert om at en 

bestemt oppdragsgiver skal foreta en anskaffelse. For anskaffelser under nasjonal terskelverdi på kr 

500 000 er det ikke krav om at konkurransen må kunngjøres på en spesiell måte. Oppdragsgiver kan 

for disse anskaffelsene velge å annonsere konkurransen i aviser eller på internett eller foreta en 

frivillig kunngjøring i Doffin. Oppdragsgiver kan også invitere leverandører til å delta i 

konkurransen ved for eksempel å sende epost. Antall leverandører som inviteres, bør være 

tilstrekkelig til å sikre en reell konkurranse; det er tilstrekkelig å sende forespørsel til tre 

leverandører. Anskaffelser med verdi over kr 500 000 må gjøres kjent gjennom en kunngjøring i 

Doffin. For anskaffelser over EØS-terskelverdi er det i tillegg krav om publisering i TED-

databasen9. Operatøren av Doffin har ansvaret for kontroll og videresending til TED-databasen, men 

oppdragsgiveren må selv oversette kunngjøringen til et av EUs offisielle språk, eller kjøpe 

oversettelsestjenesten fra Doffin. Ifølge forskrift om offentlige anskaffelser § 4-2 bokstav q er det 

en ulovlig direkte anskaffelse dersom oppdragsgiver i strid med reglene i forskriften ikke har 

kunngjort konkurransen, eller bare har kunngjort i Doffin når det etter forskriften foreligger en plikt 

til å kunngjøre i TED-databasen. 

 

Konkurransegrunnlag 

Oppdragsgiver må beskrive for leverandørene hvilke krav og kriterier som gjelder for konkurransen 

og for kontrakten. For anskaffelser under nasjonal terskelverdi på kr 500 000 er det ikke krav til 

hvordan oppdragsgiver beskriver konkurransen eller kontrakten. For anskaffelser med verdi over kr 

500 000 bestemmer forskriften at dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives 

tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen, skal oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag. 

Konkurransegrunnlaget skal minst opplyse blant annet om anskaffelsesprosedyre, frister og 

tildelingskriterier. Sammen med kunngjøringen skal konkurransegrunnlaget gi leverandørene de 

opplysninger som er nødvendige for at de skal kunne utarbeide et fullstendig og fullverdig tilbud 

som har reell mulighet til å nå opp i konkurransen. 

 

  

                                                 
9 Doffin = Database for offentlig innkjøpsinformasjon. TED = EUs offisielle kanal for kunngjøring av offentlige 

innkjøp i hele EØS-området 
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Kvalifikasjonskrav 

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knytter seg til leverandørens egnethet til å levere den 

aktuelle anskaffelsen. Noen krav er oppdragsgiver pålagt å stille til leverandørene, mens andre krav 

er valgfrie. Oppdragsgiver kan stille krav til leverandørenes tekniske kvalifikasjoner, og til 

leverandørenes finansielle og økonomiske stilling. Krav til leverandørenes kvalifikasjoner skal i 

hovedtrekk angis i kunngjøringen og kan utdypes i eget kvalifikasjonsgrunnlag. Oppdragsgiver må 

ved evalueringen av leverandørene benytte seg av lovlige og for leverandørene på forhånd kjente 

kvalifikasjonskrav. 

 

Tildelingskriterier 

Tildelingskriterier er de kriterier leverandørenes tilbud vurderes etter. Tildeling skal skje enten på 

basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket 

tilbud som har den laveste prisen. Dersom tildeling skjer etter andre kriterier enn laveste pris, skal 

disse oppgis i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget, om mulig i prioritert rekkefølge. Ved 

evaluering av tilbud har oppdragsgiver ikke lov til å vektlegge andre kriterier enn de som var oppgitt. 

Når kontrakt skal tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, skal tildelingskriteriene ha 

tilknytning til kontraktens gjenstand og være egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige 

tilbudet.  

 

Tidsfrister 

Forskrift om offentlige anskaffelser del I inneholder ikke konkrete tidsfrister for anskaffelser under 

nasjonal terskelverdi på kr 500 000. For anskaffelser over kr 500 000 – som skal følge forskriften 

del II – framkommer det at fristen oppdragsgiver setter for forespørsel om deltakelse og innlevering 

av tilbud skal fastsettes slik at leverandørene får tilstrekkelig tid til å innhente nødvendig 

dokumentasjon, og foreta nødvendige undersøkelser og beregninger, jf. FOA § 10-1. Oppdragsgiver 

skal sette en vedståelsesfrist som angir den tiden tilbudene er bindende. Dersom ikke annet er 

fastsatt, utløper vedståelsesfristen 30 dager etter tilbudsfristens utløp. I del III er fristene avhengig 

av type anskaffelsesprosedyre. Ved åpen anbudskonkurranse skal fristen for mottak av tilbud være 

minst 45 dager fra den dag kunngjøringen ble sendt til TED-databasen. Også for anskaffelser som 

skal følge forskriften del III, skal oppdragsgiver sette en vedståelsesfrist. Dersom fristen ikke 

fremgår av konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen, utløper vedståelsesfristen 30 dager etter 

tilbudsfristens utløp.  

 

o Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet 

Gjennomsiktighet innebærer blant annet åpenhet om konkurransen. Gjennomsiktighet er en 

forutsetning for at leverandørene skal kunne etterprøve oppdragsgiver. Kravet om etterprøvbarhet 

innebærer at oppdragsgiver må kunne dokumentere hva som har foregått i anskaffelsesprosessen. 

Oppdragsgiver må derfor fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, klar og utfyllende nok til at en 

tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger. 

  

o Forholdsmessighet 

Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsen. 

Prinsippet kommer inn ved fortolkningen av de øvrige grunnleggende prinsippene.  

 

o God forretningsskikk10 

Kravet til god forretningsskikk innebærer at oppdragsgiver må forholde seg slik en aktsom 

profesjonell aktør ville gjort på alle stadier av anskaffelsesprosessen. Oppdragsgiver må sørge for 

                                                 
10 I det nye regelverket om offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1.1.2017 er dette prinsippet utelatt 
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en forsvarlig og saklig saksbehandling, og at anskaffelsen foretas på en økonomisk og 

ressurseffektiv måte. Kravet har i utslag i bestemmelsene om blant annet habilitet, opplysningsplikt, 

taushetsplikt og regler om hvordan forhandlinger skal gjennomføres. 

 

 

Som følge av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterier at oppdragsgiver må sørge for å 

overholde sentrale grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket ved å: 

• Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

• Informere leverandører om anskaffelsen/kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket 

- ved annonse eller direkte forespørsel til et tilstrekkelig antall leverandører for 

anskaffelser under nasjonal terskelverdi på kr 500 000 

- ved kunngjøring i Doffin for anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men under EØS-

terskelverdi 

- ved kunngjøring i Doffin og i TED for anskaffelser over EØS-terskelverdi 

•   Beskrive konkurransen og kontraktsvilkårene 

- ved bruk av konkurransegrunnlag for anskaffelser over kr 500 000 

• Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

• Bruke tildelingskriterier i henhold til regelverket  

• Fastsette og overholde fastsatte tidsfrister 

- for innlevering av tilbud 

- for vedståelse av tilbud 

• Behandle alle leverandører likt/gi samme informasjon til alle leverandører 

• Fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for 

gjennomføringen av konkurransen er skriftlig 

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket 

 

De utledete revisjonskriteriene fremkommer også i tekstboksen innledningsvis i rapportens kapitler 

6 følgende. Revisors funn avgjør hvorvidt det er relevant å gjøre vurderinger opp mot samtlige 

revisjonskriterier.  
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4 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon11. Vi sendte 8.9.2017 brev om oppstart av forvaltningsrevisjonen til kommunen v/ 

rådmannen og til foretaket v/ styreleder og daglig leder. Revisjonens kontaktpersoner har vært 

arrangementsansvarlig Meieriet Kultursenter Jann-Magne Kasteng-Jakobsen og daglig leder i 

Vestvågøy Eiendomsdrift KF Arild Jakobsen.  

 

Data som samles inn i undersøkelsen skal være gyldige. Det vil si at dataene skal utgjøre et relevant 

og tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Vår besvarelse av undersøkelsens problemstillinger er basert hovedsakelig på 

analyser av skriftlige opplysninger. KomRev NORD hadde fra kommunen og foretaket i anledning 

det forrige forvaltningsrevisjonsprosjektet fått oversendt dokumentasjon vedrørende prosjekt-

gjennomføringen. Etter avtale med ovennevnte kontaktpersoner har revisjonen gjennomgått all 

denne dokumentasjonen på ny med det formål å kunne benytte informasjonen som allerede var 

fremlagt for oss og som hadde relevans for foreliggende undersøkelse. I tillegg har både kommunens 

og foretakets kontaktpersoner oversendt dokumentasjon og bidratt med muntlige opplysninger på 

våre forespørsler. Tidligere daglige leder i Vestvågøy Eiendomsdrift KF var prosjektleder for 

Meieriet kultursenter. Nåværende daglige leder har fra han tok over ledelsen ikke funnet noen 

overordnede strukturerte oversikter relatert til foretakets prosjektgjennomføring, og heller ikke 

oversikter som gjør det mulig å knytte leveranser og fakturaer opp til bestillinger og/ eller avtaler.  

Samtidig som denne forvaltningsrevisjonen har vært gjennomført har en ekstern konsulent på vegne 

av foretaket bistått foretaket i å gjennomgå alle avtaler, fakturaer og leveranser. Revisor har pr. e-

post forespurt foretakets tidligere daglige leder og prosjektleder for Meieriet kultursenter om 

medvirkning til å belyse undersøkelsens problemstillinger, men vi har ikke fått tilbakemelding på 

henvendelsen. Vestvågøy Eiendomsdrift KF har en sentral dataserver som benyttes av 

administrasjonen, men det har ikke vært noe fast struktur for arkivering på dette området i 

gjennomføringen av investeringsprosjektet Meieriet kultursenter. Revisor kan ikke utelukke at det 

kan finnes data, både skriftlige og muntlige, som ville være relevant for denne 

forvaltningsrevisjonen, men som vi ikke har fått tilgang til. 

 

Nedenfor følger redegjørelser for datagrunnlaget som ligger til grunn for våre besvarelser av 

undersøkelsene konkrete temaer og problemstilling.  

 

Oversikt over innhentede anbud, anbudssum, arbeidsgiver, samt sluttsum 

Når et investeringsprosjekt er ferdigstilt skal også sluttregnskapet avsluttes og stilles til disposisjon 

for kommunen/foretaket og brukerne. I våre fremstillinger av beløp utbetalt til leverandører har vi 

tatt utgangspunkt i en regnskapsoversikt fra Vestvågøy Eiendomsdrift KF. Regnskapsoversikten 

viser alt som er utgiftsført på prosjektet 36200903 Meieriet kultursenter i perioden 2014 til 

27.12.2017. Styret i Vestvågøy Eiendomsdrift KF vedtok i sak 8/17 at administrasjonen skulle 

rekvirere konsulent for detaljgjennomgang av regnskapet opp mot inngåtte avtaler. Lofot-Ing AS 

v/Jussi Pettersen ble rekvirert. Revisor har mottatt notater som konsulenten har utarbeidet i 

forbindelse med sine gjennomganger av dokumentasjon og selve bygget samt etter samtaler med 

leverandører i prosjektet. Våre fremstillinger bygger også på disse notatene.  

 

Det avgjørende for om revisor har lagt til grunn at et kjøp skal inngå i rapportens oversikt over kjøp 

basert på «innhentede anbud», er hvorvidt det foreligger dokumentasjon som kan godtgjøre at det 

ble gjort henvendelser i markedet før kontrakt ble gitt leverandøren, jf. regelverkets krav om 

                                                 
11 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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etterprøvbarhet. Relevant dokumentasjon i den sammenheng er primært kunngjøring og/eller 

forespørsel fra oppdragsgiver sendt til flere enn én potensiell leverandør i markedet.  

 

I vår rapport benytter vi også opplysninger fra fremlegg til - og vedtak i - politiske saker i Vestvågøy 

kommune samt fremlegg og vedtak i foretakets styre. Også referatene fra byggemøter som har blitt 

avholdt i prosjektgjennomføringen inneholder informasjon om hvilke leverandører som har vært 

involvert på hvilke tidspunkter. 

 

Utførte leveranser utenom anbudsleveranser. Firma, fag og sluttsum. Med sluttsum menes 

kostnader fram til i dag 

Denne delen av undersøkelsen, som gjelder «leveranser utenom anbudsleveranser» inneholder 

oversikt over leverandører som har fått utbetaling uten at oppdragsgiver kan legge frem 

dokumentasjon som godtgjør at konkurranse om kontrakten ble gjennomført. For utbetalinger som 

ikke synes å ha grunnlag i gjennomført konkurranse har vi kontrollert om det likevel kan ha vært 

kunngjøring i Doffin. Våre angivelser av sluttsum baserer seg på regnskapsoppsett fremskaffet av 

foretaket. Opplysninger fra fremlegg og vedtak i politiske saker i Vestvågøy kommune samt 

fremlegg og vedtak i foretakets styre, har vi benyttet også med hensyn til denne delen av vår rapport.   

 

Orientering/gjennomgang om hvordan samtlige tjenester og leveranser har skjedd i forhold 

til offentlige anskaffelser  

En anskaffelsesprosess skal være etterprøvbar. Det vil si at oppdragsgiver skal ha arkivert 

dokumentasjon som gir opplysninger om vurderinger og beslutninger i anskaffelsesprosessen. 

Relevant dokumentasjon i undersøkelse av anskaffelsespraksis er kontrakter, referat fra 

kontraktsforhandlinger, tilbudsforespørsel/kunngjøring, konkurransegrunnlag, innkomne tilbud 

med vedlegg, anskaffelsesprotokoll og eventuell korrespondanse med tilbyder. I tillegg er det 

relevant med informasjon om hvilket arbeid som er utført, eventuelle endringsmeldinger og de totale 

utgiftene eksl. mva. Et byggeprosjekt gjennomføres i flere faser og det er flere involverte med ulike 

roller/funksjoner. Uavhengig av organisering har vi lagt til grunn et byggeprosjekt som Meieriet 

kultursenter minimum må ha hatt funksjonene prosjekterende, arkitekt og rådgivende og utførende 

ingeniører bygg, VVS, elektro, brann, rør, ventilasjon og tele, og at det må være skriftlighet omkring 

slike oppgaver. I tillegg kommer innkjøp av utstyr og inventar samt arbeid utenomhus som det skal 

være skriftlighet omkring bestillinger av. 

 

Sammenlignet med det omfang av leverandører som har blitt engasjert og beløpene som er fakturert 

foretaket, foreligger det lite skriftlig dokumentasjon som belyser anskaffelsene fra eksterne firmaer. 

At det mangler skriftlige opplysninger, er i seg selv et relevant funn med hensyn til vurdering av 

regeletterlevelsen ved offentlige anskaffelser. Nåværende daglig leder i foretaket har opplyst til 

revisor at dokumentasjon i prosjektgjennomføringen ikke systematisk har vært arkivert på foretakets 

dataserver. Det er grunn til å tro at tidligere daglig leder kan ha opplysninger – både skriftlige og 

muntlige – som kunne bidratt til å belyse forvaltningsrevisjonens problemstilling 3. Vår behandling 

av problemstilling 3 tar utgangspunkt i opplysninger som har vært mulig for foretaket å fremskaffe 

og fremlegge for revisor. Selv om dokumentene ikke gir grunnlag for å belyse bestillinger, avtaler 

og arbeid i detalj, gir datagrunnlaget en overordnet oversikt over hvorvidt foretaket har basert 

kjøpene på konkurranse.  

 

Revisjonen mener at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i rapporten, oppfyller 

kravet om gyldighet. Det hefter imidlertid ved dataenes tilstrekkelighet at tidligere daglig 

leders/prosjektleders medvirkning kunne ha fått betydning for våre vurderinger, ettersom ytterligere 

opplysninger kunne ha fremkommet. Dataene; informasjonsgrunnlaget skal også være pålitelige; 

altså mest mulig nøyaktige. Vi har sammenlignet de ulike datatypene mot hverandre uten å finne 
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intern motstrid, og opplysningene er bekreftet av kommunen og eiendomsforetaket. På dette 

grunnlaget forutsetter vi at det ikke er vesentlige feil i datagrunnlaget som ligger til grunn for denne 

rapporten.   
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5 OVERSIKT OVER LEVERANSER, FIRMAER OG SLUTTSUM 

 

Oversikt over innhentede anbud, anbudssum, arbeidsgiver, samt sluttsum 

5.1 Innledning 

Før selve gjennomføringen av prosjektet Meieriet kultursenter ble igangsatt, ble det gjort noen 

innledende forberedelser; slik som rydding og tekniske vurderinger. I 2011 ble det innhentet tilbud 

for levering av skisseprosjekt, og det ble bestemt at byggeprosjektet skulle gjennomføres i tråd med 

skisseprosjektet. Meieriet kultursenter består av tre deler omtalt som «ny del», «eksisterende del» 

og «fryseriet». Da Vestvågøy Eiendomsdrift KF gikk i gang med engasjering av eksterne, var det 

først for å få satt opp den nye delen samt oppføre enkelte elementer tilknyttet den allerede 

eksisterende delen av bygningsmassen. De første tilbud fra eksterne firmaer ble innhentet i 2013. 

Arbeidet har hovedsakelig blitt gjennomført i 2016, og det har i den forbindelse blitt gjort flere 

anskaffelser fra eksterne.  

 

Blant de eksterne aktørene som har blitt engasjert i prosjektet, hadde Lofot Entreprenør AS det 

største oppdraget. Lofoten Elektro AS, Bottolfsen VVS AS og Hamstad AS hadde også store 

oppdrag. Vestvågøy Eiendomsdrift KF har laget en oversikt over fakturaer fra de fire firmaene som 

har fakturert mest i prosjektet fra 1.1.2014 til 27.12.2017. Nedenfor er denne oversikten, som viser 

at tre av de store firmaene påbegynte arbeidet i 2014. Hovedvekten av arbeidet må imidlertid ha 

blitt utført i 2016 og 2017. Anskaffelser over kr 500 000 var kunngjøringspliktige i tidsperioden for 

oppføringen av Meieriet kultursenter.  

 
Tabell 1. Oversikt over faktura fra firmaer med de fire største leveransene i Meieriet kultursenter 

Fag Leverandør År Beløp uten mva. 

Bygg Lofot Entreprenør   

 2014   2 697 765 

2015   3 902 000 

2016 35 100 345 

2017   3 657 377 

                                                                                                                                              45 357 487 

El-installasjon Lofoten Elektro AS   

 2014 - 

2015 - 

2016 2 509 094 

2017 4 663 942 

                                                                                                                                              7 173 035 

Varme/sanitær Bottolfsen VVS AS   

 2014   142 726 

2015        7 350 

2016 1 840 130 

2017    981 671 

                                                                                                                                               2 971 878 

Ventilasjon Hamstad AS   

 2014    486 242 

2015 - 

2016 1 537 595 

2017     957 587 

                                                                                                                                               2 981 424 
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Kilde: Oversikt fra Vestvågøy Eiendomsdrift pr. mai 2017 
 

På den norske databasen for kunngjøring av offentlige anskaffelser (Doffin) har vi funnet et fåtall 

av kunngjøringer som knytter seg til Meieriet kultursenter. Med unntak av én kunngjøring av 

byggtekniske arbeid, er det ikke kunngjøringer i Doffin som kan knytte seg til de største entreprisene 

i byggeprosjektet. I den dokumentasjonen som har blitt gjort tilgjengelig for revisor, forelå det få 

skriftlige avtaler mellom Vestvågøy Eiendomsdrift KF og eksterne firmaer. 

 

Vestvågøy Eiendomsdrift KF har laget en oversikt over bevilgninger, regnskap, gjenstående 

fakturaer, prognose på alle bestillinger og avvik pr. mai 2017. Oversikten ble lagt frem for 

kommunestyret 23.5.2017. Denne oversikten gir en overordnet oversikt fra foretakets side over 

omfanget av leveranser som ikke har vært gjenstand for konkurranse i markedet. Som det 

fremkommer av denne oversikten, som er fremstilt i utklipp 1 nedenfor, er det en egen rad som 

gjelder «renovering av areal ikke omfattet av anbud, alle fag». På dette tidspunktet var det 

regnskapsført i overkant av kr 21 millioner for utført arbeid som ikke synes å ha grunnlag i noen av 

de konkurransene foretaket hadde gjennomført.  

 
Utklipp 1. Oversikt regnskapsførte beløp, gjenværende fakturaer på bestillinger, og prognose på alle bestillinger samt 

prognose på totalt avvik 

 
Kilde: Fremlegg til kommunestyrets sak 18/17 prosjekt Meieriet Kultursenter, i møte 23.5.2017 
 

Styret i foretaket bestemte i møte 2.5.2017, under sak 8/17 at administrasjonen skulle rekvirere 

konsulent for detaljgjennomgang av regnskapet opp mot inngåtte avtaler.  

 

Administrasjonen i foretaket leide inn konsulent slik som vedtatt av styret. I januar 2018 var status 

i oppfølgingen av vedtaket at den eksterne konsulenten hadde gjennomgått faktura tilknyttet til 

samtlige leveranser med unntak av leveransene fra Lofot Entreprenør AS. Styret hadde pr. januar 

2018 ikke blitt forelagt resultatet av gjennomgangene, men daglig leder var i gang med å lage sak 

for styret.  

 

I tabell 2 på neste side er en oversikt over hvilke eksterne leverandører som har hatt oppdrag i 

forbindelse med prosjektet Meieriet kultursenter. Tabellen inneholder også informasjon om hvilken 
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rolle firmaene har hatt. Tabellen inneholder også der det er kjent informasjon om hva som var avtalt 

honorar for oppdraget og hva som faktisk ble utbetalt.  
 

Tabell 2. Eksterne leverandører i prosjektet Meieriet kultursenter, tall ekskl. mva.12 

Fag og firma Rolle  Kontraktsbeløp Utbetalt eksl. mva. 

Byggfag 

LOFOT ENTREPRENØR AS Bygg 16 350 000 45 357 487 

LOFOTEN LÅSSERVICE AS Lås Ikke kjent      325 450 

HARLEQUIN EUROPE AS Dansegulv Ikke kjent       115 080 

XL-BYGG LOFOTEN Materiell         25 947 

FINSTAD GLASS AS Glass/speil         18 434 

SCHJ. SALOMONSEN AS Materiell              500 

El-installasjon, data, alarmanlegg 

LOFOTEN ELEKTRO AS El-installasjon, data, 
alarmanlegg, 
nødlysanlegg 

1 894 453 7 173 035 

HOVDAN AS El-installasjon Ikke kjent     739 310 

DEKNINGSPATRULJEN AS Datanettverk Ikke kjent     363 500 

NETSECURITY AS Datanettverk Ikke kjent      195 260 

LOFOTKRAFT AS Kabelføring        84 395 

VÅGAN ELEKTRO AS El-installasjon         30 979 

HOVDAN ELEKTROMARKED Signalforsterker             238 

Ventilasjon 

HAMSTAD AS Ventilasjon Ikke kjent 
(avtaleforslag 
1 692 000, ikke 
signert) 

2 981 424 

LEKNES 
BLIKKENSLAGERVERKSTED AS 

Ventilasjon           13 363 

Varme/sanitær        

BOTTOLFSEN AS  Ikke kjent 2 971 878 

Øvrige leverandører/arbeid 

BRIGHT NORWAY AS Lyd og lys 1 168 520 1 499 542 

UNIQUE CINEMA SYSTEMS AS Kino 1 063 106 1 074 452 

SCANDEC SYSTEMER AS Lyd   945 525     991 084 

BRIGHT NORWAY AS Scene, lys      615 719 

SWECO NORWAY AS RI elektro Ikke kjent     446 043 

SINUS AS RI akustikk Ikke kjent      342 487 

LYDPRODUKSJON TROMSØ Lyd Ikke kjent      151 246 

FIRESAFE AS  RI Brannvurdering         94 888  

HAMRE ARKITEKTKONTOR   Arkitekt/prosjektering         90 731 

MANI LOFOTEN Interiørkonsulent         56 400 

BJØRN ELTOFT Maskinentreprenør          43 270 

NINA BEYER          40 306 

LOFOT-ING          25 000 
Kilder: regnskapsopplysninger, utgiftsført på prosjekt 36200903 Meieriet kultursenter, byggemøtereferater, 

kontrakter  

 

                                                 
12 Tabellen inneholder informasjon om leverandører som har levert tjenester med verdi mellom kr 25 000 og kr 

100 000. Dette er markert med grå skrift. 



KomRev NORD IKS Meieriet Kultursenter- anskaffelser 

 

20 

 

5.2 Oversikt over innhentede anbud, anbudssum, arbeidsgiver, samt sluttsum 

I tabell 3 nedenfor er vår oversikt over hvilke leverandører som har fått oppdrag og hvor det også 

er fremskaffet dokumentasjon fra anskaffelsesprosessen.   

 
Tabell 3. Leveranser hvor det er gjort henvendelser i markedet  

Leverandørnavn Fag/type anskaffelse Kontraktsbeløp/tilbudssum Sluttsum13 

Lofot Entreprenør AS Bygg: ny del og deler av 
eksisterende del 

16 350 000 16 002 000 

Hamstad AS Ventilasjon 1 692 000 2 981 424 

Sweco AS Prosjektering El-tekniske 
anlegg; nybygg og 
eksisterende del 

259 000    446 043 

Lofoten Elektro El-installasjoner 1 894 453 7 173 035 

Bright Norway AS Scenerigg, lys, AV-utstyr og 
kinolerret 

1 168 520 1 499 542 + 
615 719 

Scandec Systemer AS Lyd 945 524,56    991 084 

Unique Systems AS Kinoteknisk utstyr 1 063 106 1 074 452 
 

Som det fremkommer i tabell 3 er det for noen av leverandørene store avvik mellom 

kontraktsbeløp/tilbudssum og sluttsum. Disse leverandørene nevnes derfor også i tabell 4 nedenfor 

som omhandler leveranser utenom anbud. 

 

5.3 Utførte leveranser utenom anbudsleveranser. Firma, fag og sluttsum. 

Flere leverandører har fått oppdrag uten at foretaket har kunnet dokumentere at bestillingen har blitt 

gjort etter gjennomført konkurranse om oppdragene. I tabell 4 nedenfor er oversikt over hvilke 

leveranser dette gjelder. Lofot Entreprenør fikk oppdrag med den eksisterende delen uten at 

markedet ble forespurt. Samtlige arbeider utført av Lofot Entreprenør gjelder bygg. Oppdragene er 

imidlertid for denne entreprenøren oppdelt i flere bestillinger, og tabellen nedenfor inneholder 

informasjon om kontraktsbeløp og/eller utbetalt beløp pr. oppdrag. 

 
Tabell 4. Leveranser uten noen form for konkurranse 

Leverandørnavn Fag/type anskaffelse Kontraktsbeløp/tilbudssum Sluttsum14 

Lofot Entreprenør AS Bygg: eksisterende del 11 208 944 10 400 000 

Arbeider utvendig ny del    2 031 000   1 951 800  

Arbeider utvendig 
eksisterende del 

   2 283 678      160 000 

Ekstraarbeider        945 022       945 022 

Stort vindu i front        300 000       150 000 

Arkitekthonorar          48 150     1 871 996 

Andre ekstraarbeider        500 000       395 070 

Reflektorer          80 000          50 000 

Regningsarbeider     2 978 780 

Eksisterende del – riving, 
meisling, rigg, materiell 

    2 500 586 

                                                 
13 Fakturert pr. 27.12.2017 
14 Fakturert pr 27.12.2017 
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Betongsaging, kjerneboring         223 900  

Fryseri – rydding         199 776 

Stor sal – stålbjelke         242 875 

Fora form – teleskop, amfi 
og stoler 

 2 864 661 

Musikkrom     544 655 

Lofoten Elektro AS El-installasjon, data, 
alarmanlegg, nødlysanlegg 

1 894 453 7 173 035 

Bottolfsen VVS AS Varme/sanitær, 
sprinkleranlegg 

   2 971 878 

Hovdan AS El-installasjon 76 120     739 310 
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6 PLANLEGGINGSFASEN 

Orientering/gjennomgang om hvordan samtlige tjenester og leveranser har skjedd i 

forhold til offentlige anskaffelser  
 

 

6.1 Innledning 

Vestvågøy kommune engasjerte Stein Hamre Arkitektkontor AS til å utarbeide skisseprosjekt for 

kultursenteret. Skisseprosjektet inneholder vurdering av om bygget er hensiktsmessig som 

kulturbygg, lokalisering og dimensjonering av de ulike funksjonene i bygget samt vurdering av 

intern og ekstern logistikk. Skisseprogrammet inneholder ikke et detaljert romprogram, men er et 

forslag til hvordan de ulike funksjonene kan innpasses i bygget.15  

 

Kommunen fikk kr 150 000 i støtte fra Lofoten Sparebank for planlegging av Meieriet kultursenter.  

 

6.2 Anskaffelsen av forprosjekt/skisseprosjekt 

6.2.1 Revisors funn 

Revisor har fått tilsendt fra Kasteng-Jacobsen fakturaene som Vestvågøy Eiendomsdrift KF mottok 

fra Stein Hamre Arkitektkontor AS. I disse er det vist til fastpris kr 145 000 i henhold til tilbud datert 

16.3.2011 og registrering/opptegning etter medgått tid, i henhold til e-post 12.4.2011 med timesats 

                                                 
15 Jf. fremlegg til kommunestyret 21.6.2011, «Meieriet Kultursenter: Konklusjoner fra forprosjekt» 

Revisjonskriterier  

 

Oppdragsgiver må i forkant av kunngjøring/tilbudsinnhenting ha foretatt en beregning av anskaffelsens 

anslåtte verdi i tråd med forskriften om offentlige anskaffelser § 2-3.  

 

Oppdragsgiver må sørge for å overholde sentrale grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket ved å: 

• Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

• Informere leverandører om anskaffelsen/kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket 

- ved annonse eller direkte forespørsel til et tilstrekkelig antall leverandører for anskaffelser 

under nasjonal terskelverdi på kr 500 000 

- ved kunngjøring i Doffin for anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men under EØS-

terskelverdi 

- ved kunngjøring i Doffin og i TED for anskaffelser over EØS-terskelverdi 

•   Beskrive konkurransen og kontraktsvilkårene 

- ved bruk av konkurransegrunnlag for anskaffelser over kr 500 000 

• Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

• Bruke tildelingskriterier i henhold til regelverket  

• Fastsette og overholde fastsatte tidsfrister 

- for innlevering av tilbud 

- for vedståelse av tilbud 

• Behandle alle leverandører likt/gi samme informasjon til alle leverandører 

• Fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for 

gjennomføringen av konkurransen er skriftlig 

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket 

Kilder: lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
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kr 890 ekskl. mva. Revisor har fått tilsendt også dokumentasjon fra kjøpet fra arkitektfirmaet: 

tilbudsforespørsel, protokoll og et meddelelsesbrev. 

 

I tilbudsforespørselen av 3.3.2011 fremkommer det at oppdraget vil gjelde bistand med planlegging 

frem til et endelig skisseprosjekt. Det er beskrevet i tilbudsforespørselen hva som skal leveres. 

Kommunen ba om at tilbudet skulle omfatte en øvre ramme for prosjektet og følgende delelementer 

skulle tids- og prisfastsettes med maksimaltid og maksimalpris: 

1. lokalisering på tomt, atkomst og parkering 

2. utkast til planløsning 

3. timepris inkludert alle omkostninger 

 

Kommunen krevde også at følgende dokumentasjon måtte fremlegges: firmaattest, skatteattest, 

HMS-egenerklæring, dokumentasjon knyttet til tilsvarende oppgaver inklusiv referanseliste, bruk 

av sivilarkitekt i planprosessen. Videre var det krav om at planprosessen måtte gjennomføres på 

kort tid, og at arbeidet ble ferdigstilt i løpet av uke 19. Tilbyderne måtte også i tilbudet beskrive 

mulig angrepsmåte/innfallsvinkel til oppdraget.  

 

Det fremkommer også i tilbudsforespørselen at kommunen har anslått verdien til å ligge under kr 

500 000. 

 

Tildeling av kontrakt opplyses fra kommunens side å skulle baseres på kriteriene: 

Presentasjon av foreslått angrepsmåte   20 % 

Pris – maksimalpris/timespriser    40 % 

Dokumentasjon av erfaring fra tilsvarende oppdrag  20 % 

Leveringssikkerhet      20 % 

 

Kommunen hadde også oppstilt frist for mottak av tilbud, vedståelsesfrist og angitt tidspunkt og 

sted for tilbudsåpning. For oppdraget ville Norsk Standard 8401 gjelde. 

 

I protokoll fra anskaffelsen har kommunen skrevet at følgende firmaer ble tilskrevet for deltakelse 

i konkurransen: Brendeland og Kristoffersen, Knut Gjernes, Stein Hamre, HK Arkitekter, LPO og 

Narud, Stokke og Wiig. Anskaffelsesprotokollen inneholder kommunens vurderinger av de tre 

leverandørene – HK Arkitekter, Stein Hamre og LPO – som leverte tilbud. I utklipp 3 nedenfor har 

vi inntatt evalueringsskjemaet som kommunen har i anskaffelsesprotokollen.  
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Utklipp 3. Evalueringsskjema i kommunens anskaffelsesprotokoll 

 
 

Kommunens vurderinger av tilbudene herunder forskjellene i tilbudene fremkommer også i tekst i 

protokollen. Protokollen inneholder også konklusjonen om at kommunen ønsker å tildele oppdraget 

til Stein Hamre Arkitektkontor AS, og den er datert og signert. Fristen for å påklage avgjørelsen ble 

satt til 4.4.2011. 
 

Kommunen utbetalte til Stein Hamre Arkitektkontor AS for forprosjekt kr 218 121 ekskl. mva.  

 
 

6.2.2 Revisors vurdering 

Det foreligger ikke dokumentasjon som kan belyse hvorvidt kommunen i forkant av 

tilbudsinnhentingen gjorde beregning av anskaffelsens verdi i henhold til forskrift om offentlige 

anskaffelser § 2-3. Verdien av kontrakt om forprosjekt var under kr 500 000, og det var ikke 

kunngjøringspliktig. Ved å sende tilbudsforespørsel til flere firmaer overholdt kommunen kravet 

om å informere leverandører om anskaffelsen. Antallet tilskrevne leverandører var tilstrekkelig for 

å skape reell konkurranse. Kommunen overholdt kriteriet om å beskrive konkurransen og 

kontraktsvilkårene, og kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier ble brukt i henhold til det som på 

forhånd var bestemt av kommunen. Tidsfristene ble overholdt. Etter revisors vurdering har 

kommunen overholdt kriteriet om å sikre at vurdering og dokumentasjon som har betydning for 

gjennomføringen er skriftlig og sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til forskriftens 

krav om dette. Samlet vurdering er at oppdragsgiver sørget for å overholde sentrale grunnleggende 

krav i anskaffelsesregelverket ved kjøp av forprosjekt.   
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7 BYGGEFASEN 

Orientering/gjennomgang om hvordan samtlige tjenester og leveranser har skjedd i 

forhold til offentlige anskaffelser  
 

 

7.1 Innledning 

I 2011 ble det lagt til grunn at konklusjonene i skisseprosjektet var at Meierigården var et meget 

godt utgangspunkt for å realisere et kultursenterprosjekt16. Den neste fasen i prosjektet innebar 

kontrahering av entreprenører for byggefasen. De fleste anskaffelsene i prosjektet ble gjort i denne 

fasen av prosjektet.   

 

Foretaket valgte totalentreprise, som vil si at prosjekteringsansvaret skulle ligge hos entreprenørene. 

Foretaket valgte videre delt entreprise som vil si at det skulle gjennomføres anskaffelser per fag i 

byggeprosjektet, og at det var Vestvågøy Eiendomsdrift KF som selv skulle selv kontrahere 

entreprenører for ulike fag. Lofot Entreprenør AS hadde den største entreprisen i prosjektet; den 

byggtekniske entreprisen. Firmaet hadde en tradisjonell bygningsmessig entreprise som vil si at de 

hadde medtatt i sine ytelser prosjekteringsytelser for arkitekt (ARK) og byggeteknikk (RID). De 

hadde også taktekker og blikkenslager. Lofot Entreprenør hadde ikke, i tråd med hva foretaket også 

ønsket, de tekniske tjenestene som var nødvendig; slik som rørleggertjenester, elektro, ventilasjon 

etc.  

 

                                                 
16 Jf. kommunestyrets vedtak i sak 50/11 pkt. 1, 21.6.2011 

Revisjonskriterier  

 
Oppdragsgiver må forkant av kunngjøring/tilbudsinnhenting må ha foretatt en beregning av anskaffelsens 

anslåtte verdi i tråd med forskriften om offentlige anskaffelser § 2-3.  

 

Oppdragsgiver må sørge for å overholde sentrale grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket ved å: 

• Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

• Informere leverandører om anskaffelsen/kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket 

- ved annonse eller direkte forespørsel til et tilstrekkelig antall leverandører for anskaffelser 

under nasjonal terskelverdi på kr 500 000 

- ved kunngjøring i Doffin for anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men under EØS-

terskelverdi 

- ved kunngjøring i Doffin og i TED for anskaffelser over EØS-terskelverdi 

•   Beskrive konkurransen og kontraktsvilkårene 

- ved bruk av konkurransegrunnlag for anskaffelser over kr 500 000 

• Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

• Bruke tildelingskriterier i henhold til regelverket  

• Fastsette og overholde fastsatte tidsfrister 

- for innlevering av tilbud 

- for vedståelse av tilbud 

• Behandle alle leverandører likt/gi samme informasjon til alle leverandører 

• Fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for 

gjennomføringen av konkurransen er skriftlig 

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket 

Kilder: lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
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7.2 Anskaffelsens verdi 

7.2.1 Revisors funn 

Som vi har nevnt innebærer regelverket om offentlige anskaffelser at oppdragsgivere må gjøre 

vurderinger av anskaffelsens verdi. Som det fremkom i forvaltningsrevisjonsrapporten om 

prosjektgjennomføringen, hadde kommunen og foretaket innledningsvis gjort beregninger av hva 

kostnaden med prosjektet ville være. Ved oppstart av prosjektet var anslaget kr 27,5 millioner.  

Kommunestyret vedtok 21.6.2011, i sak 50/11, at Meieriet kultursenter realiseres i henhold til 

fremlagt skisseprosjekt og innenfor den politisk vedtatt økonomirammen. I saksfremlegget 

fremkommer at investeringskostnadene for det totale prosjektet er: 

 

Bygging av kombisal og kino:    kr 16 230 000 

Ombygging av fryseriet:     kr      580 000 

Ombygging av Meieriet     kr 10 660 000 

Total utbyggingsum inkl. mva    kr 27 470 000 

 

Ny del var opprinnelig anslått til å utgjøre kostnad på kr 16 millioner og eksisterende del i overkant 

av kr 10 millioner, mens ombyggingen av fryseriet var budsjettert til kr 580 000. Av totalbeløpet 

var det anslått at tekniske oppgraderinger ville utgjøre kr 3,5 millioner. 

 

Det ble kunngjort en konkurranse i Doffin i juni 2012. Denne gjaldt den nye delen ved Meieriet, og 

ikke de øvrige delene. Kontraheringen av entreprenører ble påbegynt i 2013. Som det også fremkom 

i forvaltningsrevisjonsrapporten om planleggingen og gjennomføringen av Meieriet kultursenter 

måtte anslagene justeres etter at den første entreprisen – byggentreprisen for ny del – var utlyst. Det 

nye anslaget over anskaffelsens verdi (investeringskostnaden) ble kr 45 millioner. Dette anslaget 

var fordelt på følgende hovedelementer17: 

 

Anbud byggfag (nybygg/eksisterende)             26 520 000 

Nybygg: 

 EL       1 500 000 

 Ventilasjon      1 700 000 

 Varme       1 300 000 

 Inventar/utstyr      3 800 000 

Renovering areal ikke omfattet av anbud   9 960 000 

Reserve          200 000 

Totalt                  44 980 000 

 

Revisor oppfatter at det er dette siste anslaget som har ligget til grunn på tidspunkter eksterne 

leverandører har blitt tilknyttet prosjektet av Vestvågøy Eiendomsdrift KF. I 2013 ble det ikke gjort 

endringer i anslaget på verdien av arbeidene tilknyttet eksisterende del.  

 

7.2.2 Revisors vurdering 

Vestvågøy Eiendomsdrift KF regnet hva kostnaden med bygging/utbedring/renovering av de tre 

delene som Meieribygningen ville bli. Å inkludere alle deler av bygningen var riktig, men likevel 

ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet i forskrift om offentlige anskaffelser § 2-3 (1). Bestemmelsen 

angir at anskaffelsens verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp 

oppdragsgiver skal komme til å betale, eksl. mva. for de kontrakter som utgjør anskaffelsen. Det må 

                                                 
17 Jf. Styringsgruppens sluttrapport 29.11.2013 
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altså vurderes hva verdien på den enkelte kontrakt/det enkelte arbeid vil utgjøre. Ved beregningen 

av anskaffelsens anslåtte verdi, skal det tas hensyn til enhver form for opsjoner eller eventuelle 

forlengelser av kontrakten, jf. § 2-3 (5). Når et bygge- og anleggsarbeid er inndelt i flere delarbeider 

som det skal inngås særskilte kontrakter for samtidig, skal den anslåtte verdien av hvert delarbeid 

tas med i beregningen, jf. § 2-3 (7). 

 

Den totale investeringen pr. 27.12.2017 var på kr 72 millioner. Det opprinnelige anslaget lød på 

vesentlig mindre, og det inneholdt ikke beregninger av verdien på samtlige kontrakter som ville 

være nødvendig for å sluttføre bygge- og anleggsprosjektet. Beregningen var ikke holdbar på 

kunngjøringstidspunktet slik som påkrevd etter forskriften § 2-3 (2). 

 

Basert på ovennevnte er revisors vurdering at oppdragsgiver ikke har oppfylt revisjonskriteriet om 

å i forkant av kunngjøring ha foretatt en beregning av anskaffelsens anslåtte verdi i tråd med 

forskrift om offentlige anskaffelser § 2-3.  

 

 

7.3 Hovedentreprenør byggfag  

7.3.1 Revisors funn 

Lofot Entreprenør hadde den byggtekniske, og dermed den største, entreprisen i prosjektet. Revisor 

oppfatter at Vestvågøy Eiendomsdrift KF ikke har klart å fremskaffe noen samlet oversikt over 

hvilke avtaler foretaket har hatt med Lofot Entreprenør, og det er derfor uvisst hvorvidt avtaler er 

skriftliggjort. Nåværende daglig leder har imidlertid innhentet oversikter fra entreprenøren. I en e-

post fra desember 2016 til daglig leder har Lofot Entreprenør listet opp at følgende fire skriftlige 

tilbud18  som har følgende dateringer, innhold og priser, gjelder mellom partene:  

 

• Tilbud datert 30.4.2013:  

Totalsum flerbrukssal, kino og mellombygg teknisk rom kr 16 350 000 eksl. mva. 

• Tilbud datert 5.4.2016: 

Arbeider eksisterende del kr 11 208 944 eksl. mva. 

• Tilbud datert 24.10.16:  

Arbeider utvendig ny del kr 2 031 000 eksl. mva. 

• Tilbud datert 28.10.2016: 

Arbeider utvendig eksisterende del kr 236 672 eksl. mva. 

 

Totalbeløpet på disse fire tilbudene er kr 29 826 616. I tillegg fremkommer det i denne e-posten 

informasjon om noen bestillinger (noen var på dette tidspunktet fakturert og noen var ikke fakturert); 

 

o Ekstraarbeider datert 6.10.2016 

Kr 945 022 eksl. mva 

o Regning fra arkitekt ikke viderefakturert 

Kr 48 150 

o Utførte ekstraarbeider som kjerneboring og branntetting for tekniske entreprenører, 

gjenstående øvingsrom etc 

Anslås til kr 500 000 

                                                 
18 Det kan diskuteres om det er riktig å kalle dokumentene for «tilbud» da flere av dem inneholder kun angivelse av 

arbeid og pris pr. arbeid. Det er ikke opplysninger i samtlige dokumenter hvilke vilkår som skal gjelde i 

kontraktsforholdet mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.  
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o Reflektorer til stor sal  

Anslås til kr 80 000 

 

Disse postene utgjør til sammen kr 1 573 172. 

 

Vestvågøy Eiendomsdrift KF har fått ekstern konsulent til å gjennomgå all dokumentasjon. 

Konsulenten fant at følgende tilbud var gitt: 

 
Tabell 5. Tilbud og tilbudssum fra Lofot Entreprenør AS 

Dato for tilbud Tilbudssum  

30.4.2013 16 350 000 

5.4.2016 11 208 944 

24.10.2016    2 031 000 

28.10.2016    2 283 678 

6.10.2016       945 022 

Diverse       928 150 

Sum 33 746 795 

 

For det første tilbudet – tilbud datert 30.4.2013 – foreligger det et dokument kalt 

«forhandlingsavtale» som er signert av oppdragsgiver v/ prosjektleder i Vestvågøy Eiendomsdrift 

KF og for oppdragstaker Lofot Entreprenør v/ Alf Lie. Det foreligger ikke skriftlige kontrakter 

mellom partene som relaterer seg til de øvrige tilbudene nevnt ovenfor/arbeid fra nevnte leverandør. 

 

Lofot Entreprenør har ferdigstilt sine arbeider i bygget, og de har også fakturert ferdig for utført 

arbeid. Pr. januar 2018 hadde ikke Vestvågøy Eiendomsdrift KF kommet i gang med 

gjennomgangen av utført arbeid og fakturering som de skal ha med entreprenøren. Ifølge Vestvågøy 

Eiendomsdrift KF sin oversikt over fakturert beløp fra 1.1.2014 til 27.12.2017 har Lofot Entreprenør 

fått utbetalt følgende pr. år: 
 

Tabell 6. Årlige utbetalinger til Lofot Entreprenør 2014-2017, pr. 27.12.2017 

År  Beløp uten ekskl.  

2014    2 697 765 

2015    3 900 400 

2016 35 100 345 

2017    3 657 377 

Sum 45 357 487 

 

Utbetalingene til Lofot Entreprenør AS overstiger både beløp opplyst i tilbud og verdien hele 

prosjektet ble anslått til.  

 

Nedenfor er redegjørelse for hvordan Vestvågøy Eiendomsdrift KF har gjennomført anskaffelser av 

de ulike bygge- og anleggsarbeidene fra Lofot Entreprenør AS. Leverandøren har fått i oppdrag å 

gjøre arbeid på bygningens nye del, eksisterende del og fryseriet. I det følgende belyser vi hvordan 

Lofot Entreprenør er gitt oppdragene på de ulike delene av renovering/utbedring/ombygging av 

Meieriet kultursenter. Revisor oppfatter at det var den nye delen av Meieriet kultursenter samt 

enkelte deler av den eksisterende delen av bygget som først skulle igangsettes. Det vil si at det ikke 

i forkant av prosess med kontrahering av entreprenører var avgjort hvordan hoveddelen av den 

gamle delen og fryseriet skulle gjennomføres, herunder heller ikke planlagt hvordan entreprenører 

for disse delene skulle kontraheres.  
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Ny del 
Vestvågøy Eiendomsdrift KF kunngjorde 28.6.2012 i Doffin konkurranse om kontrakt om bygge- 

og anleggsarbeid i prosjektet kalt «Meieriet kulturhus – flerbrukssal og kino samt tekniske rom». På 

kunngjøringstidspunktet var altså verdien av anskaffelsen anslått til i overkant av kr 27 millioner, 

hvorav det som utgjorde «ny del» var anslått til kr 16 millioner.  

 

Eiendomsforetaket hadde laget et anbud kalt «nybyggelementer samt deler av eksisterende bygg».  

 

I kunngjøringen er prosjektet beskrevet på følgende måte: «Vestvågøy kommune har overtatt en 

gård/eiendom kalt «Meieriet kultursenter». Bygget skal utvikles og utbygges med deriblant en 

flerbrukssal med plass til 350 mennesker og en kino med plass til 60 personer. Tilhørende tekniske 

rom skal etableres inklusiv heis». Kontrakten ville ifølge kunngjøringen innbefatte bygging av 

flerbrukssal, liten kinosal, tekniske rom, noe rehabilitering og ombygging. Anslått verdi var kr 10 

millioner19. Det skulle ifølge kunngjøringen ikke være noen opsjon i kontrakten. På 

kunngjøringstidspunktet var planlagt startdato 24.9.2012 med planlagt ferdigstillelsesdato 

1.10.2013.  

 

Ifølge kunngjøringen skulle konkurransen gjennomføres som «konkurranse med forhandling». 

Konkurranse med forhandling er i forskrift om offentlige anskaffelser § 4-2 bokstav d definert som 

«anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang til å forhandle med en eller flere 

leverandører». Foretaket kunngjorde også at forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II gjaldt 

for konkurransen. Det vil si de delene av forskriften som gjelder for anskaffelser under såkalt EØS-

terskelverdi.  

 

Foretaket hadde også laget et konkurransegrunnlag. Det er samsvarende opplysninger i kunngjøring 

og konkurransegrunnlag om at anskaffelsesprosedyre var konkurranse med forhandling.  

 

I konkurransegrunnlaget var oppdraget utdypet, og det fremkommer om prosjektets art og omfang 

følgende: 

«Kinosal stor: 405 m2 nettoareal (nivå 10 m scenerom – nivå 13,9 øvre del) 

Kinosal liten: 89,5 m2 nettoareal (nivå 10 m øvre del og nivå 8,2 m nedre del) 

Maskinrom 1: 18,8 m2 (nivå 10,9 m) 

To stk rom med adkomst til liten kinosal (nivå 10 m) 

Maskin rom 2: 26 m2 (nivå 14,9 og nivå 13,9) 

Teknisk rom: 95m2 (nivå 14,3) tilgang via rømningsrepro 

Det er birom (gang m.m.) som legges inn i forskjellige nivåer (SE snitt og plantegning) 

Foaje: 119 m2 nettoareal (se plantetegning «Plan 3 alt2») 

Utvendig rømningstrapp fra nevnte rom jfr tegninger 

Det gamle fryseriet har i dag elementvegger tilpasser fryserikvalitet. Disse må fjernes og erstattes 

med annen type elementvegger som er godkjent for risiko og brannklasse, jfr foreløpig 

brannvurdering. Pris skal fremkomme på dette som enhet a. riving av eksisterende elementer og b: 

montasje/leveranse av nye elementer. Nye elementer som settes på plass forutsettes ferdig 

overflatebehandlet innvendig og utvendig. 

Prosjektet skal i tillegg omfatte: 

Hulltaking i dekke mellom 1 etasje og andre etasje.  

Leveranse og montasje av trapp mellom 1 og 2 etasje – samt mellom 2 og 3 etasje 

Nytt inngangsparti (hovedinngang) jfr. Illustrasjonsprospekt forside 

                                                 
19 Opprinnelig kunngjort anslått verdi var kr 1 million, men dette ble endret til kr 10 millioner i en såkalt 

endringskunngjøring 
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Det skal gis pris på foaje i plan 2 – enten ved oppgradering (fuging/flikking på eksistrende 

gulv/eventuelt avretting og nye fliser). I første etasje foaje skal det gis pris på flislegging til sammen 

228 m2 – alternativ gulvbehandling kan foreslås for eksempel belegg». 

 

Vedlagt konkurransegrunnlaget var også tegninger og illustrasjoner, men disse foreligger ikke i 

dokumentasjonen som er oversendt revisor i anledning denne forvaltningsrevisjonen.  

 

Om eksisterende del av Meieriet fremgikk det i konkurransegrunnlaget at deler av dette måtte rives 

for å få plass til nytt tilbygg. Og det fremgikk at byggherre forbeholdt seg retten til å trekke dette ut 

av prosjektet. 

 

I konkurransegrunnlaget tok Vestvågøy Eiendomsdrift forbehold om finansiering og mulig 

avlysning, eller utsettelse som følge av at kostnader kunne overskride de vurderinger som lå til 

grunn for prosjektet eller at godkjenninger ikke ble gitt fra bygningsmyndigheter for å realisere 

prosjektet. 

 

Det var i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget oppstilt kvalifikasjonskrav og informasjon om 

at oppdragsgiver primært ville ha fastpristilbud. Som tildelingskriterier ville gjelde det anbud som 

etter en helhetsvurdering er det økonomisk mest fordelaktige, basert på en evaluering av 

tildelingskriteriene økonomi 50 % og kvalitet/framdrift 50 %. 

 

Som kontraktsbestemmelser ville NS 3431 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

totalentrepriser» gjelde. 

 

Fristen for innlevering av tilbud var opprinnelig 10.8.2012, men denne ble utsatt til 28.8.2012. 

 

Foretaket fikk tilbud kun fra Lofot Entreprenør. Revisor har fått tilsendt deler av tilbudet fra Lofot 

Entreprenør. Firmaet tilbød seg å utføre de i dokumentene spesifiserte og beskrevne arbeider i 

henhold til vedlagte tilbudsgrunnlag med tegninger og spesifikasjoner for totalt kr 24 138 467 eksl. 

mva. (kr 30 173 083, 75 inkl. mva.). 

 

Tilbudet inkluderte  

- Riving eksisterende bygning 

- Kinosal stor 

- Kinosal liten 

- Birom (maskinrom, teknisk rom etc) 

- Foaje plan 3 

- Heis fra plan 1 til 3 

- Utvendig rømmingstrapp 

- Gamle fryseriet 

- Hovedtrapp 1 til 2 etasje / 2 etasje til 3 etasje 

- Ny hovedinngang 

- Foaje plan 2 

- Foaje plan 1 

 

Tilbudet omfattet ikke tekniske anlegg (foruten heis). Det var heller ikke medtatt blant annet 

bygningsmessige arbeider for VVS og EL/TELE, og det var en del forhold ved bygningen som ikke 

var avklart og som kunne få betydning for tilbudet. Ifølge tilbudet var det tatt med 

prosjekteringsytelser for arkitekt (ARK) og byggeteknikk (RIB). Det var ikke medtatt ytelser fra 

andre rådgivere RIV, RIS, RIakustikk. 



KomRev NORD IKS Meieriet Kultursenter- anskaffelser 

 

31 

 

 

Foretaket har ført en protokoll fra anbudsåpningen. Tilbudet var ifølge protokollen levert innen 

tilbudsfrist. Protokollen er underskrevet av John Kåre Liland og Lennart Vebostad 28.8.2012. 

 

Tilbudet fra Lofot Entreprenør oversteg verdien som tidligere var lagt til grunn at den nye delen 

skulle ha (kr 16 millioner). 

 

Det ble gjennomført forhandlinger med Lofot Entreprenør AS, hvor resultatet var noe reduksjon i 

pris fra opprinnelig tilbud. Forhandlingene viste imidlertid at prosjektet ikke kunne gjennomføres 

innenfor den vedtatte kostnadsrammen. Totalbevilgning måtte bli kr 45 millioner inkl. mva. 

Hovedårsaken til økningen var i nybyggdelen (det vil si den delen som tilbudet i all hovedsak 

omfattet).  

 

Avlysning av konkurranse 

Foretaket besluttet å avlyse konkurransen. Revisor har fått tilgang til noen dokumenter fra foretaket 

og kommunen som viser at grunnlaget for avlysning ble vurdert. I dokumentene vises det til at 

konkurransen rettmessig kunne avlyses fordi oppdragsgiver hadde tatt forbehold om politisk 

godkjennelse av prosjektkostnader. Kommunestyret godkjente beslutningen om avlysning av 

konkurranse i sak 112/12, i møte 18.12.2012.  

 

Forhandlinger mellom Vestvågøy Eiendomsdrift og Lofot Entreprenør 

Prosjektleder var i forhandlinger med Lofot Entreprenør 17.4.2013. Utgangspunktet for diskusjonen 

var Lofot Entreprenør sitt tilbud av 27.8.2012 som lød på kr 24 138 467 for nybyggdel. Ifølge et 

notat prosjektleder har laget, fikk han justert tilbudet ned med kr 7 millioner. Prosjektleder ble 

imidlertid fra Lofot Entreprenør sin side senere, den 22.4.2013, presentert for et nytt tilbud på 

nybyggdelen med høyere pris enn tilbudet av 27.8.2012. Prosjektleder tolket dette som at Lofot 

Entreprenør ikke vedsto seg tilbudet.  

 

Lofot Entreprenør ga i notat 30.4.2013 enda et tilbud til eiendomsforetaket, jf. utklipp 3 nedenfor. 
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Utklipp 4. Tilbud fra Lofot Entreprenør 30.4.2013 

 
 

Lofot Entreprenør sitt tilbud gjaldt ny del og noen elementer fra eksisterende del, og lød på kr 

16 350 000 ekskl. mva. Det foreligger to utgaver av forhandlingsavtalen mellom Vestvågøy 

Eiendomsdrift KF og Lofot Entreprenør AS.  
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Utklipp 5. Forhandlingsavtale, versjon fra Lofot Entreprenør 
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Utklipp 6. Forhandlingsavtale, versjon hos Vestvågøy Eiendomsdrift KF 

 
Den skriftlige dokumentasjonen som har blitt gjort tilgjengelig for revisor gjør det uklart hva som 

opprinnelig inngikk i avtalen mellom Vestvågøy Eiendomsdrift KF og Lofot Entreprenør AS etter 

at det hadde vært forhandlinger. I det ene eksemplaret av forhandlingsavtalen er det påført at 

hovedinngang og foaje ikke skulle inkluderes i tilbudet. 

 

Det fremkommer i styringsgruppens sluttrapport at i forhandlingene med Lofot Entreprenør ble alle 

enkeltelementer i bygget nøye vurdert og entreprenøren ble utfordret til å lete frem alternative 

løsninger for forskjellige områder i bygget. Det resulterte i at kvalitet/omfang på enkelte delprosjekt 

ble redusert til minimumsnivå – noe som muliggjorde den fremforhandlede prisreduksjonen. 

 

Ekstern konsulent sin gjennomgang av tilbudene viser at følgende ikke ble medtatt i tilbudet:  

Branntetting, heis, el, ventilasjon, varme, VVS/sanitær, inventar, lyd/lys og sprinkleranlegg. 
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Eksisterende del 
I det opprinnelige tilbudet 27.8.2012 fra Lofot Entreprenør AS var det inkludert «riving eksisterende 

bygning» på kr 420 000. I tilbudet 30.4.2013 og i forhandlingsavtalen 24.11.2014/24.12.2014 var 

rivingsarbeidet for eksisterende del kr 650 000. Revisor oppfatter at det kun var dette arbeidet 

tilknyttet den eksisterende delen som opprinnelig var inkludert i anbudet.  

 

Når det gjelder eksisterende del oppfatter revisor at kostnaden med denne delen ble anslått til i 

underkant av kr 10 millioner. 

 

I et økonomioppsett fra Lofot Entreprenør 21.12.2016 fremkommer det imidlertid at «hovedanbud 

gammel del» har tilbudssum kr 11 208 944.  

 

Eksisterende del ser ikke ut til å være omfattet av tilbudet/forhandlingsavtalen mellom Vestvågøy 

Eiendomsdrift KF og Lofot Entreprenør AS. Foretaket har ikke funnet dokumentasjon som kan 

belyse denne delen av byggentreprisen. Revisor oppfatter at eksisterende del av Meieriet ble 

inkludert i arbeidet til Lofot Entreprenør etter hvert som det ble avgjort hvordan denne delen skulle 

bli. Det fremgikk av konkurransedokumentene presentert ovenfor under ny del at det ikke var noen 

opsjoner i opprinnelig konkurranse. Det foreligger heller ikke dokumentasjon som inneholder 

vurderinger av om eksisterende del kunne gis til Lofot Entreprenør AS uten forsøk på konkurranse 

i markedet, jf. anskaffelsesregelverkets krav om kunngjøring.  

 

Fryseriet 
Fryseriet var heller ikke inkludert i den første kunngjøringen av konkurranse. Ifølge nåværende 

daglige leder var det ikke prosjektert lys, varme og ventilasjon for Fryseriet. Det er gjort en enkel 

ombygging av Fryseriet. 

 

Av forhandlingsavtale, inntatt i utklippene 5 og 6 ovenfor, fremkommer det at fryseriet ikke skulle 

inngå i det oppdraget Lofot Entreprenør først skulle gå i gang med. Revisor oppfatter at også de 

bygningstekniske arbeidene tilknyttet Fryseriet ble bestilt etter hvert som det ble avgjort hvordan 

dette skulle gjøres. Det foreligger heller ikke for arbeider for denne delen av Meieriet kultursenter 

noen skriftlige vurderinger av om dette kunne bestilles fra Lofot Entreprenør uten noe forsøk på 

konkurransegjennomføring.  

 

7.3.2 Revisors vurdering 

Utbetalingene for oppdragene gitt til Lofot Entreprenør AS har oversteget anslaget som ble gjort 

etter at foretaket fikk inn det første tilbudet fra entreprenøren. Anskaffelsens verdi har betydning 

for hvilke regler i forskrift om offentlige anskaffelser oppdragsgiver plikter å følge, jf. forskrift om 

offentlige anskaffelser § 2-2, jf. § 2-1. Kontraktene (oppdragene) som Vestvågøy Eiendomsdrift ga 

Lofot Entreprenør AS er bygg- og anleggskontrakt etter forskrift om offentlige anskaffelser. For 

bygg- og anleggskontrakter var EØS-terskelverdi kr 44 millioner, jf. § 2-1 første ledd. Det vil si at 

om anskaffelsens verdi oversteg dette måtte konkurranse kunngjøres i både den nasjonale databasen 

og EØS-databasen for offentlige anskaffelser (henholdsvis Doffin og TED-databasen).  

 

Ut fra foretakets anslag var det riktig å gjennomføre anskaffelse etter forskriften del II. Denne delen 

av forskriften gjelder for bygg- og anleggskontrakter med verdi under kr 44 millioner eksl. mva. 

Anskaffelsesprosedyren som foretaket først valgte å benytte var tillatt etter regelverket, jf. forskrift 
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om offentlige anskaffelser § 5-1. Foretaket kunngjorde konkurranse i Doffin slik som påkrevd etter 

forskriften § 9-1 og det ble laget et konkurransegrunnlag. 

 

For spørsmålet om hvilken verdi som skal legges til grunn er det imidlertid ikke tilstrekkelig å ta 

hensyn til kun verdien av entreprisen Lofot Entreprenør hadde; det må i beregningen inkluderes 

også andre oppdrag i forbindelse med prosjektet, jf. forskriften § 2-3 (1) om at beregningen må 

inkludere det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eksl. mva. for de kontrakter som 

utgjør anskaffelsen. I mangel av forsvarlige beregninger fra oppdragsgiver må revisor legge til grunn 

utbetalt beløp. Når det ikke kun tas utgangspunkt i verdien som følger av selve kontraktene til Lofot 

Entreprenør, overstiger verdien av arbeidet EØS-terskelverdi. Anskaffelsene skulle dermed vært 

gjennomført etter forskrift om offentlige anskaffelser del III. Dette innebærer at konkurranse skulle 

ha vært kunngjort også i TED-databasen, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 18-1. Manglende 

kunngjøring utgjør brudd på anskaffelsesregelverket grunnleggende krav om konkurranse. 

 

Vår undersøkelse viser også at foretaket ga oppdrag til Lofot Entreprenør AS som ikke var omfattet 

av det opprinnelige anbudet. Anskaffelsesregelverket er til hinder for at offentlige oppdragsgivere 

gjør endringer i kontrakter. Der en endring må betraktes som «vesentlig» vil det foreligge et brudd 

på anskaffelsesregelverket. Det opprinnelige anbudet omfattet bare deler av bygningen, men 

foretaket ga Lofot Entreprenør oppdrag også på resterende deler av bygningen. Oppdraget har 

således fått et vesentlig annet innhold enn det som markedet opprinnelig ble forespeilet. Det skulle 

være kunngjort konkurranse om også de andre delene av oppdraget, og det foreligger således brudd 

på anskaffelsesregelverket hva gjelder utvidelsene av oppdraget. 

 

Forskrift om offentlige anskaffelser § 4-1 bokstav q bestemmer at hvor oppdragsgiver i strid med 

reglene i forskriften ikke har kunngjort konkurransen, eller en anskaffelse hvor oppdragsgiver bare 

har kunngjort i Doffin når det etter forskriften foreligger en plikt til å kunngjøre i TED-databasen, 

er en ulovlig direkte anskaffelse. 

 

Anskaffelsesregelverket krever at beslutninger og vurderinger som har betydning for 

gjennomføringen av konkurransen er skriftlige, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid 

kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. Det er noe dokumentasjon 

fra foretaket som inneholder informasjon om den første konkurransen, men foretakets 

dokumentasjonspraksis er ikke i henhold til kriteriet om å fortløpende sikre at de vurderinger og den 

dokumentasjon som har betydning for konkurransen er skriftlig. Tilknyttet de etterfølgende 

tildelingene av oppdragene Lofot Entreprenør AS er det større avvik opp mot 

anskaffelsesregelverkets dokumentasjonskrav. Beslutninger og vurderinger er ikke dokumentert. 

Oppdragsgiver har dermed ved tildelingene av oppdrag til nevnte leverandør ikke overholdt 

anskaffelsesregelverket grunnleggende krav om etterprøvbarhet. 

 

7.4 Prosjektering for elektrotekniske anlegg nybygg, elektroteknisk bygg og VVS- 
konsulent for kvalitetssikring av ventilasjon og beregninger 

7.4.1 Revisors funn 

Foretakets regnskapsopplysninger viser at det er utbetalt til Sweco i overkant av kr 400 000 ekskl. 

mva. 

 

Revisor har fått oversendt et tilbud 22.2.2016 fra Sweco AS til Vestvågøy Eiendomsdrift v/ daglig 

leder. Sweco viser i tilbudet til «tilsendt underlag med planer for nybygg for Meieriet kultursenter i 

Leknes» og «de spesifikasjoner som er gitt i grunnlaget», noe som kan oppfattes som at Sweco 
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svarer på en tilsendt tilbudsforespørsel. Revisor har imidlertid ikke fått dokumentasjon som viser 

selve forespørselen som ble utarbeidet av foretaket. Det finnes ikke noen kunngjøringer i Doffin 

som kan relatere seg til denne anskaffelsen fra Sweco. 

 

Sweco har i sin henvendelse til foretaket tilbudt å utføre prosjektering og enkel beskrivelse for 

faget: 

-El-tekniske anlegg nybygg (fastpris) 

-El-teknisk eksisterende bygg (timespris) 

-VVS konsulent for kvalitetssikring ventilasjon og beregninger (timepris).  

 

Prosjekteringen omfatter ifølge tilbudet detaljerte tegninger og en enkelt beskrivelse (ikke NS 3420) 

hvor typer, kvaliteter og regler for utførelsen fremgår. Med utgangspunkt i de spesifikasjonene som 

var gitt i grunnlaget fra foretaket og SWECOs tilbudsbeskrivelse, var SWECO sin tilbudspris  

kr 259 000 ekskl. mva. I tillegg var opplyst om timepriser for EL og VVS ved eventuelle 

tilleggsbestillinger på kr 950 (prosjektingeniør/oppdragsleder EL) og kr 1000 (sivilingeniør VVS). 

 

Det foreligger ikke noe dokumentasjon fra foretaket som kan bidra til at revisor får belyst hvordan 

Sweco ble valgt. Det foreligger ikke dokumentasjon som tilsier at andre potensielle aktører ble 

kontaktet. 

 

7.4.2 Revisors vurdering 

Foretaket har gitt SWECO i oppdrag å gi konsulentbistand. Kontraktene mellom foretaket og 

SWECO må regnes som tjenestekontrakt etter forskrift om offentlige anskaffelser. Utbetalt beløp er 

under dagjeldende nasjonal terskelverdi for kunngjøring i Doffin (kr 500 000). For anskaffelser med 

verdi under kr 500 000 kan anskaffelsesregelverkets krav om konkurranse overholdes blant annet 

gjennom å sende tilbudsforespørsel til et tilstrekkelig antall leverandører i markedet. Det foreligger 

imidlertid ikke dokumentasjon som gir revisor grunnlag for å gjøre vurderinger opp mot 

revisjonskriteriene herunder har revisor ikke grunnlag for å gjøre en vurdering av om 

konkurransekravet er oppfylt. Manglende dokumentasjon innebærer brudd på 

anskaffelsesregelverkets krav om etterprøvbarhet.  

 

 

7.5 Elektroentreprise  

7.5.1 Revisors funn 

Det elektriske anlegget hadde blitt befart i 2011, og det fremkommer i et befaringsnotat at det er satt 

av kr 500 000 til komplettering av eksisterende anlegg og kr 300 000 til installasjoner i nye 

kinolokaler20.  

 

Samtidig som den bygningstekniske entreprisen for den nye delen av Meieriet kulturhus ble 

kunngjort, ble det påbegynt arbeid med kontrahering av elektroentreprisen. Revisor har ikke fått 

dokumentasjon fra foretaket som kan belyse arbeidet med dette i 2012/2013. Det foreligger 

imidlertid et dokument som kan se ut som deler av et konkurransegrunnlag for faget elektroteknikk. 

Dokumentet er datert 1.9.2012. Det inneholder ikke informasjon om kvalifikasjonskrav, 

tildelingskriterier eller hvilke regler som skulle gjelde for kontrakten. Revisor har ikke funnet 

                                                 
20 Jf. dokumentet «notat vedrørende utbyggingsplanene for Meieriet» av 29.5.2011, vedlegg til kommunestyret sak 
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kunngjøring i Doffin fra dette tidspunktet. I beskrivelsen fremkommer det at totalentreprise for faget 

RIE vil omhandle nytt elektrisk anlegg for flerbrukssal og kino, maskinrommene, teknisk rom, ny 

heis og birom. Revisor oppfatter at elektroentreprisen på dette tidspunktet skulle gjelde ny del i 

Meieriet kultursenter. I en redegjørelse som tidligere daglig leder har gitt til KomRev NORD i 

anledning forrige forvaltningsrevisjonsprosjekt fremkommer det at forhandlingene medførte at 

tilbudet på elektro fra Hovdan ble forkastet. Nåværende daglige leder oppfatter at Hovdan AS var 

samarbeidspartner med Lofot Entreprenør, og at deres priser var innbakt i tilbudet fra Lofot 

Entreprenør. Regnskapsopplysninger viser at Hovdan AS hadde oppdrag med elektroinstallasjoner 

i 2014 og 2015. Samlet utbetaling til Hovdan AS er kr 739 310. 

 

Den største leverandøren innen elektro er Lofoten Elektro AS. I tabell 7 nedenfor er en oversikt over 

hva som er utbetalt til firmaet i 2016 og 2017.  

 
Tabell 7. Utbetalinger til Lofot Elektro AS 2014-2017 

År Beløp ekskl. mva. 

2014 - 

2015 - 

2016 2 509 094 

2017 4 663 947 

Sum totalt 7 173 035 

 

Til grunn for arbeider gitt til Lofot Elektro foreligger det et tilbud på elektriske installasjoner i 

henhold til kravspesifikasjon for kr 1 894 453 ekskl. mva. Det vises i tilbudet til at det er regnet på 

grunnlag av «kravspesifikasjon, befaring, samtale med Rune Berg, Sweco og Lennart Vebostad, 

Vestvågøy kommune».  

 

I tillegg har vi fått et konkurransegrunnlag for elektrotekniske anlegg. Dette konkurransegrunnlaget 

er utarbeidet av Sweco på vegne av Vestvågøy Eiendomsdrift KF. I konkurransegrunnlaget 

fremkommer det at entreprisen gjelder for nytt bygg som inneholder kino, storsal og tilhørende 

lokaler. Det fremkommer i konkurransegrunnlaget hvilke rom i bygget den elektrotekniske 

entreprisen gjelder.  

 

Fra anskaffelsen av denne entreprisen foreligger det også tilgjengelig for revisor et dokument kalt 

«tilbudsprotokoll», skrevet av Sweco. Det fremkommer i dette at det kom inn to tilbud, hvor Lofot 

Elektro sitt tilbud var nesten 1 millioner lavere enn Hovdan AS sitt tilbud. Protokollen er datert 

(27.6.2016) og underskrevet.  

 

Revisor har fått kontrakten inngått mellom Vestvågøy Eiendomsdrift og Lofoten Elektro, og denne 

er undertegnet av begge parter. Foretaket underskrev 8.6.2016 og oppdragstaker 13.6.2016. Ifølge 

kontrakten påtar Lofoten Elektro AS seg de elektro- og teletekniske arbeider ved Meieriet 

kultursenter. Det er angitt at kontrakten består av kontraktsformular NS 8407, referat fra 

tilbudsbefaring, tilbudsbrev fra Lofoten Elektro AS samt funksjonsbeskrivelse og vedlegg 

(kravspesifikasjon, kino, scenerigg, brannkonsept og teleskoptribune). Kontraktsarbeidet skal 

utføres for kr 1 894 453 ekskl. mva. Prisen skal ikke indeksreguleres og det er opplistet priser for 

regningsarbeider.  

 

Ekstern konsulent har på vegne av foretaket befart Meieriet kultursenter. Konsulentens 

oppsummering er at bestillingene for elektroinstallasjon, datainstallasjon og brannalarmsystem fra 

Lofoten Elektro i stor grad har vært muntlig. Det foreligger kontrakt for deler av engasjementet, 

men størsteparten av bestillingene er ikke inkludert i kontraktsforholdet. 
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Konsulentens gjennomgang av utført arbeid fra Lofoten Elektro sin side viser at engasjementet totalt 

sett vil beløpe seg til kr 7 275 119 eksl. mva. Arbeidet omfatter ifølge konsulenten: ombygging 

kjeller til øvingsrom, installasjoner i bibliotek, installasjoner i forbindelse med heis, opplegg trafo, 

tilleggeleveranser ABA og data, installasjon ny fiber og installasjoner i dansesal. 

 

7.5.2 Revisors vurdering 

Den dokumentasjonen som er fremskaffet tilknyttet elektroentreprisen tyder på det opprinnelig ble 

iverksatt konkurranse om oppdraget. Det ble imidlertid vesentlige utvidelser i oppdraget 

sammenlignet med det som opprinnelig var planlagt. Muntlige bestillinger er i strid med 

regelverkets grunnleggende krav om konkurranse og de prosedyrekravene som gjelder ved kjøp av 

denne typen tjenester. Elektroentreprisen må defineres som bygg- og anleggskontrakt, og foretaket 

skulle ha gjennomført en konkurranse etter reglene i forskrift om offentlige anskaffelser del II. 

Oppdragsgiver har ikke sørget for å overholde sentrale grunnleggende krav i 

anskaffelsesregelverket. 

 

 

7.6 Ventilasjon kinosaler  

7.6.1 Revisors funn 

Revisor har blitt forelagt et kontraktseksemplar mellom Vestvågøy Eiendomsdrift og Hamstad AS. 

Av kontrakten følger det at entreprenøren påtar seg å utføre prosjektering, levering, montering og 

igangkjøring av luftbehandlingsanlegg i samsvar med kontraktsdokumentene, jf. NS 8406 okt. 4.1. 

Kontrakten viser til tilbud 26.11.2013. Kontraktsbeløpet er opplyst å være kr 1 692 000 ekskl. mva. 

Ifølge kontrakten skal kontraktssummen ikke indeksreguleres. For regningsarbeider er opplyst i 

kontrakten timespriser på kr 600 for montør og kr 980 for prosjektleder, samt 15 % påslag for 

materialer og 10 % påslag for andre kostnader. Det fremgår at «ombygging av kanalnett tilknyttet 

eksisterende aggregat i 3. etg ikke er medtatt».  

 

Kontrakten er ikke signert av byggherre. Kontrakten er signert av entreprenør 8.6.2016. 

 

Revisor har fått oversendt e-postkorrespondanse nåværende daglig leder i foretaket har hatt med 

Hamstad AS. Daglig leder i Hamstad har omtalt kontrakten som et avtaleforslag, og at han ikke 

kunne finne korrespondanse som bekrefter bestilling, men at dette muligens kunne forefinnes i 

byggemøtereferat.  

 

Det finnes ikke noe kunngjøring i Doffin som kan gjelde dette oppdraget. Manglende 

dokumentasjon gjør at revisor heller ikke kan belyse hvorvidt foretaket henvendte seg til flere 

leverandører forut for beslutningen om å gi kontrakten til Hamstad AS.  

 

Revisor har fått tilbudet 26.11.2013 fra Hamstad AS. Firmaet ga tilbud på forslag til løsning av 

ventilasjon til kinosaler og øvingslokaler. Nedenfor er utdrag av tilbudet som viser totalbeløp fordelt 

på ulike oppgaver tilknyttet luftbehandlingsanlegg i Meieriet kultursenter. 
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Utklipp 7. Hamstad AS sitt budsjett i tilbud 26.11.2013 

 
Kilde: Tilbud fra Hamstad 26.11.2013 

 

Vestvågøy Eiendomsdrift KF sin økonomioversikt viser følgende utbetalinger til Hamstad AS i 

perioden 2014 til 2017: 

 
Tabell 8. Utbetalinger til Hamstad i 2014-2017 

År Beløp ekskl. mva. 

2014   486 242 

2015 - 

2016 1 537 595 

2017    957 587 

Sum totalt 2 981 424 

 

Dette viser at noe arbeid ble påbegynt i 2014, men at arbeidet hovedsakelig ble utført i 2016 og 

2017. Erklæringen om ansvarsrett og samsvarserklæring etter plan- og bygningsloven er datert 

27.6.2016. Igangsettelsen var altså nesten tre år etter at kontrakten ble inngått. Ifølge daglig leder 

har Hamstad AS fakturert ferdig, og for denne leverandøren er det ifølge daglig leder god oversikt 

over hva som er levert til nå. Dette har også den eksterne konsulenten innleid av foretaket kommet 

frem til. Det er imidlertid utbetalt langt større sum enn hva tilbudet impliserte. 

 

Det foreligger ikke noe dokumentasjon som kan belyse hvordan tildeling av kontrakt ble håndtert 

opp mot gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser.  

 

7.6.2 Revisors vurdering 

Foretakets anskaffelser fra Hamstad AS oversteg terskelverdi for kunngjøring. Det foreligger 

imidlertid ikke kunngjøring, og det er heller ikke opplysninger som kan tilsi at foretaket 

gjennomførte noen form for konkurranse. Oppdragsgiver har ikke sørget for å overholde sentrale 

grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket.  
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7.7 Varme og sanitær  

7.7.1 Revisors funn 

Vestvågøy Eiendomsdrift KF engasjerte Bottolfsen VVS AS for fag varme og sanitær. Ekstern 

konsulent har etter sin gjennomgang av foretakets dokumentasjon funnet at firmaet leverte følgende 

prisoverslag til foretaket: 

 
Tabell 8. Prisoverslag fra Bottolfsen  

Sanitæranlegg kr 1 036 423 

Varmeanlegg  
Varmepumpe (opsjon)  

kr 1 201 411 
kr    600 000 

Sprinkleranlegg Kr    502 986 

Sum totalt Kr 2 740 820 

 

Foretaket har ikke noe dokumentasjon som kan belyse bestillingene og det foreligger ikke kontrakt. 

Regnskapsopplysninger fra foretaket viser at Bottolfsen sitt oppdrag i Meieriet kultursenter startet i 

2014, og at hovedandelen av arbeidet ble utført i 2016. 
 

Tabell 9. Utbetalinger til Bottolfsen VVS 

År Beløp ekskl. mva. 

2014 142 726 

2015     7 350 

2016 1 840 130 

2017     981 671 

Sum totalt 2 971 878 

 

7.7.2 Revisors vurdering 

Anskaffelsene oversteg terskelverdi for kunngjøring, men det ble ikke kunngjort konkurranse om 

oppdraget. Det er ikke opplysninger som tilsier at flere leverandører ble forespurt om å gi tilbud. 

Oppdragsgiver har ikke sørget for å overholde sentrale grunnleggende krav i 

anskaffelsesregelverket. 

 

7.8 Lås og beslag  

7.8.1 Revisors funn 

Låsservice AS har fått utbetalt over kr 300 000 ekskl. mva. for oppdrag ved kultursenteret. 

Nåværende daglige leder har fortalt at firmaet «delvis har hatt en avtale under Lofot Entreprenør». 

Han fortalte at deres oppdrag opprinnelig må ha vært definert til å utgjøre kr 80 000, og at foretaket 

holder på å vurdere fakturakravet fra Låsservice AS. Revisor har ikke funnet noen dokumentasjon 

som belyser bestilling og/ eller kontrakt med firmaet.  

 

7.8.2 Revisors vurdering 

Anskaffelsene oversteg ikke terskelverdi for kunngjøring. Det er ikke opplysninger som tilsier at 

flere leverandører ble forespurt om å gi tilbud. Oppdragsgiver har ikke sørget for å overholde 

sentrale grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket. 
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7.9 Akustikk 

7.9.1 Revisors funn 

Sinus AS har laget et forprosjekt på akustikk. Det er ikke dokumentasjon tilgjengelig som gjør det 

mulig å belyse hvilke oppdrag foretaket har gitt til Sinus eller om det foreligger noen konkrete 

avtaler mellom partene. Det er ingen opplysninger som sier noe om hvorvidt leveransen var 

gjenstand for konkurranse. Regnskapsoversikten viser at det er utbetalt til Sinus AS i perioden 2014 

til 2017 kr 342 487. 

 

 

7.9.2 Revisors vurdering 

Kjøp av tjenester fra Sinus AS var totalt i perioden 2014 til 2017 under terskelverdien for 

kunngjøring i Doffin. Det er ikke dokumentasjon som kan belyse hva oppdragene gjaldt. Når det 

ikke er opplysninger om hvorvidt leveransen var gjenstand for konkurranse er revisors vurdering at 

oppdragsgiver ikke har sørget for å overholde sentrale grunnleggende krav i 

anskaffelsesregelverket.   
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8 INVENTAR OG UTSTYR 

Orientering/gjennomgang om hvordan samtlige tjenester og leveranser har skjedd i 

forhold til offentlige anskaffelser  
 

 

8.1 Innledning 

I kapittel 7 i denne rapporten viser vi til hva som inngikk i foretakets anslag over verdi på 

nødvendige tiltak (kr 44 980 000). Av totalbeløpet var inventar/utstyr beregnet til å utgjøre kr 3,8 

millioner. Vestvågøy kommune ved kulturenheten har hatt ansvar for prosjektering, anbud og 

anskaffelser av kino-, lyd- og sceneteknisk utstyr til kultursenteret21. Revisor har fra daglig leder i 

Vestvågøy Eiendomsdrift fått kommunens arbeidsbudsjetter for utstyr/inventar. I arbeidsbudsjettet 

som vi har inntatt i utklipp 8 nedenfor er totalbeløpet for det nevnte utstyret anslått til kr 5 894 492. 

Beløpet innebærer økning på 2 millioner fra opprinnelig anslag. 

 
  

                                                 
21 Jf. blant annet fremlegg til kommunestyrets saker 68/16 og 18/17 

Revisjonskriterier  

 

Oppdragsgiver må forkant av kunngjøring/tilbudsinnhenting må ha foretatt en beregning av anskaffelsens 

anslåtte verdi i tråd med forskriften om offentlige anskaffelser § 2-3.  

 

Oppdragsgiver må sørge for å overholde sentrale grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket ved å: 

• Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

• Informere leverandører om anskaffelsen/kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket 

- ved annonse eller direkte forespørsel til et tilstrekkelig antall leverandører for anskaffelser 

under nasjonal terskelverdi på kr 500 000 

- ved kunngjøring i Doffin for anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men under EØS-

terskelverdi 

- ved kunngjøring i Doffin og i TED for anskaffelser over EØS-terskelverdi 

•   Beskrive konkurransen og kontraktsvilkårene 

- ved bruk av konkurransegrunnlag for anskaffelser over kr 500 000 

• Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

• Bruke tildelingskriterier i henhold til regelverket  

• Fastsette og overholde fastsatte tidsfrister 

- for innlevering av tilbud 

- for vedståelse av tilbud 

• Behandle alle leverandører likt/gi samme informasjon til alle leverandører 

• Fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for 

gjennomføringen av konkurransen er skriftlig 

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket 

Kilder: lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
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Utklipp 8. Budsjett for sceneteknisk utstyr 

 
 

Vestvågøy kommune har tildelt kontrakt til Bright Norway AS om leveranser for scene, Scandec 

for leveranse av lyd og Unique for leveranse av kino. I det følgende er beskrivelse av hvordan 

disse kontraktene ble gitt til de nevnte leverandørene (kapittel 8.1) og våre vurderinger opp mot 

revisjonskriteriene (kapittel 8.2).   
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8.2 Kino-, lyd- og sceneteknisk utstyr til Meieriet kultursenter 

8.2.1 Revisors funn 

Anskaffelse fra Scandec Systemer AS  
Vestvågøy kommune hadde kontrakt med Scandec Systemer AS om levering og montering av 

lydutstyr til Meieriet kultursenter. Konkurransegrunnlaget av 7.4.2016 angir at anskaffelsen gjelder 

komplett lydanlegg til flerbrukssalen i Meieriet kultursenter. Konkurransen ble kunngjort 19.4.2016 

i Doffin. Anskaffelsen skulle følge reglene i forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II og 

følge anskaffelsesprosedyren konkurranse med forhandling. I konkurransegrunnlaget er det forklart 

hvordan anskaffelsen skulle gjennomføres; først evaluering av kvalifikasjonskravene og deretter 

utvelgelse på bakgrunn av tildelingskriteriene samt hvordan forhandlingene skulle gjennomføres. 

Følgende tidsfrister gjaldt i konkurransen:  

 

Kunngjøring i Doffin     19.4.2016 

Frist for å levere tilbud    30.5.2016 

Tilbudets vedståelsesfrist    26.8.2016 

Utvelgelse av leverandører til forhandlinger    2.6.2016 

Forhandlingsmøter med valgte tilbydere    7.6.-8.6.2016 

Frist for å levere revidert tilbud   17.6.2016 

Meddelelse om tildeling    24.6.2016 

Klagefrist leverandør       4.7.2016 

Kontraktsinngåelse       5.7.2016 

Leveranse og installasjon    19.-30.9.2016  

 

Kommunen oppstilte kvalifikasjonskrav. Tildelingen ville ifølge konkurransegrunnlaget skje på 

basis av hvilket tilbud som var det økonomisk mest fordelaktige basert på pris med vekt 70 % og 

utstyrsvalg 30 %. Det var opplyst hva kommunen krevde dokumentert under de to 

tildelingskriteriene og informasjon om vektingsmodell som ville benyttes.   

 

Ifølge kommunens anskaffelsesprotokoll kom det tilbud fra åtte ulike firmaer, og alle kom innen 

tilbudsfristen. Protokollen viser at kommunen vurderte hvorvidt samtlige firmaer hadde levert 

dokumentasjon for at kvalifikasjonskravene var oppfylt. Videre er det opplysninger i protokollen 

om pris og eventuelle merknader ved tilbudene. Tre av tilbyderne hadde ikke tatt forbehold, og 

tilbudene inneholdt ikke mangler i forhold til kommunens beskrivelser. De tre tilbyderne var også 

blant de med laveste tilbudspris. Kommunen har oversendt revisor dokumenter som viser 

vurderinger av pris og utstyr. På utstyrsvalg har kommunen i evalueringsskjemaene gitt poeng og 

det følger begrunnelse med poenggivningen. Dokumentasjonen viser at det ikke var mye som skilte 

de tre tilbyderne fra hverandre, men at det var tilbyderen – Scandec Systems AS – med høyeste 

score som fikk kontrakten. Kommunen forhandlet med Scandec Systems AS, og tilbudet etter 

forhandlingene lød på kr 945 524, 56 ekskl. mva. 

 

Regnskapstall viser utbetalt til Scandec Systems AS kr 991 084. 
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Anskaffelse fra Bright Norway AS 
For anskaffelse av scenerigg, AV-utstyr og kinolerret til Meieriet kultursenter inngikk Vestvågøy 

kommune kontrakt med Bright Norway AS.  

 

Kommunen laget et konkurransegrunnlag av 7.4.2016. Konkurransen ble kunngjort i Doffin 

19.4.2016, og valgte anskaffelsesprosedyre var konkurranse med forhandling. Følgende frister 

gjaldt for konkurransegjennomføringen:  

 

Kunngjøring i Doffin     19.4.2016 

Frist for å levere tilbud    31.5.2016 

Tilbudets vedståelsesfrist    26.8.2016 

Utvelgelse av leverandører til forhandlinger    2.6.2016 

Forhandlingsmøter med valgte tilbydere    7.6.-8.6.2016 

Frist for å levere revidert tilbud   17.6.2016 

Meddelelse om tildeling    24.6.2016 

Klagefrist leverandør       4.7.2016 

Kontraktsinngåelse       5.7.2016 

Leveranse og installasjon    19.-30.9.2016  

 

Kommunen hadde oppstilt kvalifikasjonskrav. Som tildelingskriterier gjaldt pris med vekt 70 % og 

utstyrsvalg med 30 %. Det var oppstilt dokumentasjonskrav til de to tildelingskriteriene, og 

informasjon om vektingsmodell som skulle benyttes.  

 

Ifølge kommunens anskaffelsesprotokoll kom det inn tilbud fra fire ulike firmaer innen 

tilbudsfristen. Protokollen viser at kommunen vurderte om kvalifikasjonskravene var oppfylt. 

Anskaffelsesprotokollen er datert og signert. Kommunen har oversendt revisor dokumentasjon for 

vurderinger opp mot tildelingskriteriene. Dokumentene viser at kommunen vurderte kvaliteten på 

de ulike tilbudene og ga score på en skala fra 1 til 10. Det var ikke så mye som skilte de ulike 

leverandørene fra hverandre etter at pris og kvalitet var vurdert, men Bright Norway AS fikk høyeste 

score. Etter forhandlinger ble tilbudet til Bright på kr 1 168 520. Det ble i 2016 utbetalt kr 1 499 542 

til Bright Norway AS. 

 

Styret i Vestvågøy Eiendomsdrift fremla for kommunestyret 12.12.2016 at det var behov for 

motorisert styring for scene med anslått beløp på kr 350 00022. Kommunen hadde i utgangspunktet 

bestilt manuell sveiving. Kommunestyret vedtok i møte 12.12.2016 å bevilge kr 1,54 millioner til 

konkrete tiltak hvorav kr 350 000 gjaldt motorisert styring. I tillegg ble det i denne saken lagt frem 

fra styret behov for akustiske forbedringer med anslått beløp på kr 437 000, og dette skulle også 

dekkes gjennom kommunestyrets bevilgning. Ifølge Kasteng-Jakobsen kjøpte foretaket dette fra 

Bright Norway AS, og dette er årsaken til at utbetalt beløp oversteg avtalt beløp. I 2017 ble det 

utbetalt kr 615 719 til Bright Norway AS. Det er ikke noen skriftlige opplysninger som tilsier at 

foretaket gjorde vurderinger av om tilleggsbestillingene fra leverandøren var innenfor den 

opprinnelige avtalen.  

 

 

  

                                                 
22 Jf. vedlegg til kommunestyresak 122/16 
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Anskaffelse fra Unique Cinema Systems AS 

Vestvågøy kommune har gitt kontrakt til Unique Cinama Systems AS om kinoteknisk utstyr til 

Meieriet kultursenter. Kontraktssum er kr 945 000 ekskl. mva.  

 

Vestvågøy kommune kunngjorde i Doffin 27.4.2016 konkurranse om kontrakt om utstyr og 

montering av lydutstyr til Storsal og Kinosal i Meieriet kultursenter. I Storsalen skulle det anskaffes 

et nytt kinoteknisk anlegg. På grunn av den økonomiske situasjonen skulle utstyret fra eksisterende 

kino flyttes og gjenbrukes i Kinosal. 

 

Konkurransen skulle gjennomføres etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II, og følge 

anskaffelsesprosedyren åpen anbudskonkurranse. Følgende frister gjaldt: 

 

Kunngjøring i Doffin     27.4.2016 

Frist for å levere tilbud    15.6.2016 

Tilbudets vedståelsesfrist      7.9.2016 

Evaluering      16.6.-22.6.2016 

Meddelelse om tildeling    23.6.2016 

Klagefrist leverandør       1.7.2016 

Kontraktsinngåelse       2.7.2016 

Leveranse og installasjon    19.-30.9.2016  

 

Det var oppstilt kvalifikasjonskrav, og som for de to øvrige utstyrsanskaffelsene gjaldt pris 70 % og 

utstyrsvalg 30 % i evalueringen av tilbudene. Kommunen hadde oppstilt dokumentasjonskrav til de 

to tildelingskriteriene og opplyst om vektingsmodell. 

 

Ifølge kommunens anskaffelsesprotokoll kom det inn to tilbud innen tilbudsfristen. For begge 

tilbyderne vurderte kommunen kvalifikasjonskrav. For begge firmaene vurderte kommunen at 

kvalifikasjonskravene delvis var oppfylt, og det fremkommer av protokollen hvilken dokumentasjon 

tilbyderne måtte ettersende. Kommunen ga tilbyderne frist til å sende inn dokumentasjon. Kasteng-

Jakobsen har opplyst til revisor at tilbyderne sendte inn etterspurt dokumentasjon. 

Anskaffelsesprotokollen inneholder firmaenes pristilbud. Egne evalueringsskjemaer inneholder 

informasjon om kommunens vurderinger opp mot tildelingskriteriene. Unique Cinama Systems 

hadde laveste pristilbud – på kr 1 063 106 ekskl. mva.- og kom også best ut etter vurderingen av 

kvalitet. Til Unique Cinema Systems er det utgiftsført kr 1 074 452. Anskaffelsesprotokollen er ikke 

signert og datert. 

 

8.2.2 Revisors vurdering 

Kommunen har dokumentert at anskaffelsene fra de tre ovennevnte firmaene ble gjort etter 

gjennomføring av konkurranse. Kommunen overholdt revisjonskriteriet om å benytte tillat 

anskaffelsesprosedyre etter regelverket. Konkurranse om oppdragene ble kunngjort i Doffin, slik 

som påkrevd forskrift om offentlige anskaffelser § 8-1. Revisors vurdering er videre at kommunen 

overholdt revisjonskriteriene om å beskrive konkurransen og kontraktsvilkårene ved bruk av 

konkurransegrunnlag, bruke kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier i henhold til regelverket. Etter 

revisors vurdering har kommunen fastsatt og overholdt fristene som gjaldt i konkurransen. 

Dokumentasjonen fra kommunen viser vurderinger og beslutninger underveis i konkurransen, og 

revisors vurdering er at krav om etterprøvbarhet er oppfylt. En av anskaffelsesprotokollene er 

imidlertid ikke fullt ut i henhold til forskriftens krav da den mangler signatur og dato. 
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Foretaket har imidlertid ikke godtgjort at bestillinger fra Bright Norway AS hadde grunnlag i den 

opprinnelige avtalen som kom i stand etter konkurransen. Foretaket har av den grunn ikke overholdt 

krav om å overholde sentrale grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket. 

 

8.3 Utstyr til bandøvingsrom 

8.3.1 Revisors funn 

Regnskapsoversikten fra Vestvågøy Eiendomsdrift viser utgiftsført til Tromsø Lydproduksjon AS 

kr 151 246. Kasteng-Jakobsen har opplyst til revisor at kjøp gjelder utstyr til tre bandøvingsrom 

og at 50 % av kjøpet ble finansiert med støtte fra Musikkutstyrsordningen. 

 

Revisor har fått tilsendt et konkurransegrunnlag som inneholder informasjon om hva som skal 

anskaffes, formålet med anskaffelsen, viktige datoer i konkurransegjennomføringen og regler for 

konkurransen. Kommunen hadde oppstilt kvalifikasjonskriterier, og som tildelingskriterium gjaldt 

pris. Kommunens dokumentasjon viser at det kom inn fire tilbud. I anskaffelsesprotokollen 

fremkommer det at kvalifikasjonene på de fire firmaene ble vurdert. To av tilbyderne hadde ikke 

levert dokumentasjonen som kommunen krevde som bevis på at kvalifikasjonskrav var oppfylt. De 

to firmaene ble avvist fra konkurransen.  

 

Kommunens dokumentasjon viser at kommunen vurderte pristilbudene fra de to firmaene som var 

igjen i konkurransen. Protokollen viser at kommunen valgte å gi kontrakten til tilbyder med laveste 

pris.  

 

8.3.2 Revisors vurdering 

Anskaffelsesprotokollen inneholder ikke informasjon om anskaffelsens verdi, slik som påkrevd etter 

forskrift om offentlige anskaffelser § 3-2 annet ledd. Revisors vurdering er at kommunen med sin 

anskaffelsesprotokoll ikke fullt ut oppfylte revisjonskriteriet om å føre anskaffelsesprotokoll i 

henhold til regelverket. Anskaffelsens verdi innebærer at kjøpet kunne gjennomføres etter 

forskriften del I. Det var dermed tillatt av kommunen å sende forespørsel direkte til et tilstrekkelig 

antall leverandører. Etter revisors vurdering benyttet kommunen kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier i henhold til regelverket, og benyttet tidsfrister i henhold til regelverket. 

Oppdragsgiver sørget for å overholde sentrale krav i anskaffelsesregelverket.  

 

8.4 Wifi/3G-nett 

8.4.1 Revisors funn 

Styret i Vestvågøy Eiendomsdrift KF diskuterte i styremøte 27.10.2016 sak om mobildekning og 

åpne nett. Tidligere daglig leder/prosjektleder for Meieriet kultursenter hadde til møtet innhentet 

priser på dette, hvor Dekningspatruljen hadde kostnad på kr 300 000 ekskl. mva. og Netsecurity kr 

200 000 ekskl. mva. I et notat til kommunestyret 12.12.2016 ble det lagt frem en utredning av hva 

som gjensto i prosjektet Meieriet kultursenter, og her fremkommer beregninger av hva investeringen 

i Wifi/ 3G- nett var beregnet til, jf. utklipp 11 nedenfor. 
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Utklipp 9. Beregninger av tiltak Wifi/ 3G-nett 

 

 
Kilde: Utredning/oppfølgingsnotat Meieriet kultursenter, fra prosjektleder til kommunestyret 12.12.2016 

 

Anslaget var på i overkant av kr 700 000 ekskl. mva.  

 

Regnskapsopplysninger viser utbetalt til Netsecurity kr 195 260 og til Dekningspatruljen kr 

363 500. Det er ikke fremskaffet skriftlige avtaler.  

 

8.4.2 Revisors vurdering 

Hver for seg var ikke oppdragene gitt til Netsecurity og Dekningspatruljen kunngjøringspliktige. 

Begge oppdragene var imidlertid over kr 100 000, og oppdragsgiver skulle dermed ha sørget for å 

gjennomføre konkurranse og overholde anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav. Det er ingen 

opplysninger som tilsier at dette overholdt av foretaket. Oppdragsgiver har ikke sørget for å 

overholde sentrale grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket.  
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9 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

 

Totalt er det på investeringsprosjektet Meieriet kultursenter utgiftsført 67 millioner kroner. Meieriet 

kultursenter består enkelt sagt i ny del, eksisterende del og fryseriet. Vestvågøy Eiendomsdrift KF 

har engasjert eksterne firmaer på de store entreprisene bygg, elektro, ventilasjon, varme/sanitær. 

Vestvågøy kommune har engasjert eksterne for ulike installasjoner/utstyr i bygningen. 

 

Når det offentlige skal gjøre kjøp fra eksterne skal lov og forskrift om offentlige anskaffelser følges. 

Det er 15 eksterne firmaer som har fått utbetalt over kr 100 000 for oppdrag i prosjektet herunder 

har åtte firmaer fått utbetalt over kr 500 000 for sine oppdrag. I tiden anskaffelsene ble gjort var 

500 000 kroner innslagspunktet for kunngjøringsplikt.  

 

Lofot Entreprenør fikk byggentreprisen, og er firmaet som således har hatt største oppdraget. 

Vestvågøy Eiendomsdrift KF kunngjorde innledningsvis konkurranse om byggentreprise på deler 

av prosjektet; nybyggdelen. Arbeidene som Lofot Entreprenør fikk i oppdrag å utføre på denne delen 

av Meieriet kultursenter oversteg imidlertid vesentlig det som det var kunngjort konkurranse om. 

Foretaket ga entreprenøren i oppdrag å gjøre arbeid også tilknyttet den eksisterende delen og 

fryseriet. Det er utbetalt i overkant av kr 40 millioner til Lofot Entreprenør AS. Oppdragene er gitt 

uten at lov og forskrift om offentlige anskaffelser er fulgt. Fra foretakets side foreligger det ulovlig 

direkte anskaffelse fra Lofot Entreprenør AS.  

 

Ingen av de øvrige store entreprisene i prosjektet har vært kunngjort selv om verdien på kontraktene 

har vært over terskelverdien for kunngjøringsplikt. Leveransene har blitt utvidet sammenlignet med 

det som har vært antydet ved avtaleinngåelsene. Fra foretakets side foreligger det ulovlig direkte 

anskaffelser fra Hovdan AS, Hamstad AS, Bottolfsen AS og Lofoten Elektro AS. Noen andre 

oppdrag har vært under terskelverdien for kunngjøring, men det er ikke dokumentert gjennomført 

noen form for konkurranse i markedet. Anskaffelsene fra SWECO, Sinus, Netsecurity, 

Dekningspatruljen har ikke vært gjennomført i henhold til anskaffelsesregelverkets grunnleggende 

krav. 

 

Vestvågøy kommune v/kulturavdelingen har gjort innkjøpene av utstyr fra Bright Norway AS, 

Scandec Systems AS og Unique Cinema Systems AS. Anskaffelsene fra disse var 

kunngjøringspliktige. For disse anskaffelsene har kommunen sørget for å overholde sentrale 

grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket. Foretaket har ved bestillinger fra disse leverandørene 

i ettertid imidlertid ikke vurdert om bestillingene var omfattet av den opprinnelige avtalen. 

Kommunen gjorde også en anskaffelse fra Lydproduksjon Tromsø AS, og også denne var i henhold 

til anskaffelsesregelverket. 

 

Som følge av revisors funn og vurderinger er revisors samlede konklusjon at Vestvågøy 

Eiendomsdrift KF for samtlige tjenester og leveranser i Meieriet kultursenter har brutt 

regelverket om offentlige anskaffelser. Vestvågøy kommune v/kulturetaten har for de 

undersøkte anskaffelsene etterlevd reglene om offentlige anskaffelser. 
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10 HØRING 

Den 29.1.2018 sendte vi rapporten på høring til Vestvågøy kommune v/rådmannen og Vestvågøy 

Eiendomsdrift v/ daglig leder og styreleder. Vi fikk tilbakemeldinger innen fastsatt frist. Vi har gjort 

noen mindre korrigeringer i rapporten som følge av tilbakemeldingen fra kommunen. Kommunen 

hadde ikke kommentarer til rapporten for øvrig. Vestvågøy Eiendomsdrift KF sin høringsuttalelse 

er i sin helhet gjengitt på neste side. 
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Om selskapet og vår forvaltningsrevisjonskompetanse 
 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig revisjon av 

kommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og legater. Selskapets 

eiere og oppdragsgivere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i Nordland og fire 

kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi har avdelingskontor 

i Tromsø, Narvik, Sortland, Finnsnes og Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet innehar lang erfaring fra 

og god kunnskap om offentlig sektor og revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til kommuner, stat, privat 

næringsliv og andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består av ni medarbeidere 

med høyere utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Pedagogikk 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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