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Forord 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av to av fylkeskommunens investeringsprosjekter; Ishavsbyen 

videregående skole og ombygging av Nord-Troms videregående skole avd. Skjervøy. Hva angår 

Ishavsbyen videregående skole, har temaene vært planleggingen og beslutningsgrunnlaget. For 

ombygging av Nord-Troms videregående skole avd. Skjervøy har temaene vært offentlige 

anskaffelser og motvirkning av arbeidslivskriminalitet.  

 

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

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

fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre 

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

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Troms fylkeskommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi 

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

 

Takk til Troms fylkeskommune for bistand i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. 

 

 

 

 

 

Finnsnes/Tromsø 4.11.2019 

 

 

 

Knut Teppan Vik      Margrete M. Kleiven og Truls Siri 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor                                 Prosjektledere, forvaltningsrevisorer 

Ansvarlig for kvalitetssikring 
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0 SAMMENDRAG 

Denne forvaltningsrevisjonsrapporten omhandler Troms fylkeskommunes planlegging av og 

beslutningsgrunnlag for vedtak om Ishavsbyen videregående skole og fylkeskommunens 

anskaffelse av kontrakt om totalentreprise for ombygging av Nord-Troms videregående skole avd. 

Skjervøy. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Troms 

fylkeskommune, og har følgende problemstillinger:  

 

Ishavsbyen videregående skole 

1. Var Troms fylkeskommunes planlegging av Ishavsbyen videregående skole i tråd med krav og 

anbefalinger på området? 

2. Ble fylkestinget forelagt et forsvarlig beslutningsgrunnlag før vedtak om gjennomføring av 

investeringsprosjektet? 

 

Nord-Troms videregående skole 

1. Har Troms fylkeskommune i forbindelse med investerings-/byggeprosjekt ved Nord-Troms 

videregående skolested Skjervøy, etterlevd regelverket for offentlige anskaffelser? 

2. Har Troms fylkeskommune i forbindelse med investerings- /byggeprosjekt ved Nord-Troms 

videregående skolested Skjervøy, etterlevd regler for å hindre svart økonomi og 

arbeidslivskriminalitet?  

 

 

For forvaltningsrevisjonen om Ishavsbyen videregående skole er revisors konklusjoner at: 

1. Troms fylkeskommunes planlegging av Ishavsbyen videregående skole var i stor grad, 

men ikke fullt ut, i tråd med krav og anbefalinger på området. 

2. Fylkestinget ble før vedtak om gjennomføring av investeringsprosjektet forelagt et 

beslutningsgrunnlag som samlet sett ikke var fullt ut forsvarlig. Flertallet av de utledete 

revisjonskriteriene om hva som utgjør et forsvarlig beslutningsgrunnlag for vedtak om 

fylkeskommunalt investeringsprosjekt, er vurdert som oppfylt. I den samlede vurderingen 

har vi lagt vekt på at saksfremlegg ikke redegjorde for eventuell usikkerhet i fremlagte 

kostnadsramme. 

 

Fylkesrådet fikk i 2011 i oppdrag fra fylkestinget å komme tilbake med sak om ny skole- og 

tilbudsstruktur for Tromsøregionen i løpet av 2012. Tromsøregionen hadde på det tidspunktet seks 

videregående skoler. I sak 7/13, i mars 2013, anbefalte fylkesrådet at skolemodellen ble bestående 

av fem skoler herunder at virksomheten ved Tromsø maritime skole ble flyttet til Breivika 

videregående skole og at Breivika videregående skole ble renovert, tilpasset og fikk nybygg på til 

sammen 9800 m2 areal. Fylkestingets vedtak var i tråd med fylkesrådets innstilling. Ifølge 

fylkestingsvedtaket skulle de nye arealene tas i bruk fra 2017. Investeringskostnaden for 

renoveringen, byggingen og tilpassingen ved Breivika videregående skole var anslått til 293 

millioner kroner (nåverdi) med inntil 20 % påslag for utstyr og inventar. Skolene ble organisatorisk 

slått sammen i 2015, og i 2016 fikk skolen navnet Ishavsbyen videregående skole. Neste gang 

fylkestinget ble forelagt sak om investeringsprosjektet ved denne videregående skolen, var i sak 

82/17. Her ble fylkestinget gitt informasjon om investeringsprosjektet Ishavsbyen videregående 

skole, med en kostnadsramme på kr 600,5 millioner. Prosjektet hadde fra 2013 endret seg som følge 
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av endringer i opplæringstilbud som skulle tilbys ved skolen og også som følge av kartlegginger og 

vurderinger av hvor mye areal som skulle renoveres, tilpasses og bygges. Kostnadsanslaget i 2017 

inneholder en del kostnader som ikke hadde vært medregnet i kostandsanslaget fra 2013.   

 

Revisor har vurdert planleggingen og beslutningsgrunnlaget for gjennomføring av 

investeringsprosjektet Ishavsbyen videregående skole opp mot revisjonskriterier utledet fra 

kommuneloven, fylkeskommunale retningslinjer og instrukser  samt prosjektstyringsteori og «beste 

praksis» hvor planlegging av investeringsprosjekter omtales. Fylkesrådet er ansvarlig for at saker 

som fremlegges for fylkestinget er forsvarlig utredet og at vedtak iverksettes. Styringsgruppen for 

byggesaker er direkte underlagt fylkesrådet, og det er vedtatt en instruks for denne som gjelder ved 

investeringsprosjekter. Utdanningsetaten hos Troms fylkeskommune er eier av 

investeringsprosjektet Ishavsbyen videregående skole 

 

Revisor har vurdert at i planleggingen har Troms fylkeskommune  

- v/Utdanningsetaten oppfylt revisjonskriteriet om å ha gjort analyser av behov for å gjøre 

investering, og at behovsanalysen bør inneholde redegjørelser for brukernes behov, 

alternative løsninger, kostnader til drift og vedlikehold samt at brukermedvirkning bør være 

sikret i behovsanalysen 

- v/Utdanningsetaten ikke oppfylt revisjonskriteriet om å ha forelagt behovsanalysen for 

styringsgruppen for byggesaker 

- v/styringsgruppen for byggesaker for sak 7/13 ikke oppfylt revisjonskriteriet om å ha 

utarbeidet kostnadsoverslag og forelagt dette for fylkesrådet. For sak 82/17 har vi vurdert at 

disse revisjonskriteriene er oppfylte 

- v/Utdanningsetaten oppfylt revisjonskriteriet om å ha utarbeidet funksjons- og arealprogram 

og forelagt dette for styringsgruppen for byggesaker for godkjenning. Styringsgruppen 

behandlet det opprinnelige funksjons- og arealprogrammet i 2015 og også det reviderte 

programmet av juni 2018 

- v/fylkesrådet ikke oppfylt revisjonskriteriet om å iverksette fylkestingets vedtak med hensyn 

til ferdigstillelse av investeringsprosjektet, jf. ordlyden «det tas sikte på å ta i bruk de nye 

arealene fra og med skolestart 2017» 

- v/fylkesrådet oppfylt revisjonskriteriet om å iverksette fylkestingets vedtak ved å hensynta 

fylkestingsvedtak om skolestruktur og opplæringstilbud i planleggingen av den nye skolen i 

Breivika 

- v/fylkesbyggesjefen oppfylt revisjonskriteriet om valg av innkjøpsstrategi og fremleggelse 

av dette for godkjenning i styringsgruppen for byggesaker 

 

Revisor har vurdert at fylkesrådet ved fremleggelse av sak om investeringsprosjektet har: 

- oppfylt revisjonskriteriet om at saksutredninger må svare på fylkestingets bestillinger 

- oppfylt revisjonskriteriet om å forelegge for fylkestinget drøftelser av behovet for å gjøre 

investeringen 

- oppfylt revisjonskriteriet om at saksutredningen bør redegjøre for alternative løsninger og 

hvilket alternativ som er anbefalt 

- oppfylt revisjonskriteriet om å gi fylkestinget beskrivelser av prosjektet 
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- oppfylt revisjonskriteriet om å ha fremlagt kostnadsramme for prosjektet 

- i liten grad oppfylt revisjonskriteriet om at graden av økonomisk usikkerhet bør være 

redegjort for 

 

Revisors konklusjoner i den delen av forvaltningsrevisjonen som omhandler Nord-Troms 

videregående skole avd. Skjervøy, er at: 

1. Troms fylkeskommune i forbindelse med investerings-/byggeprosjekt ved Nord-Troms 

videregående skolested Skjervøy i stor grad har etterlevd regelverket om offentlige 

anskaffelser. 

2. Troms fylkeskommune i forbindelse med investerings-/byggeprosjekt ved Nord-Troms 

videregående skolested Skjervøy i stor grad har etterlevd regler for å hindre svart økonomi 

og arbeidslivskriminalitet. 

 

Da Troms fylkeskommune skulle foreta ombygging av Nord-Troms videregående skole avd. 

Skjervøy, ble det kunngjort konkurranse om totalentreprise på oppdraget. Det kom inn ett tilbud. 

Fylkeskommunen avviste denne leverandøren fordi det ble vurdert at leverandøren ikke oppfylte 

kravene som var satt for deltakelse i konkurransen om oppdraget. Som følge av at fylkeskommunen 

da ikke hadde noen tilbud å velge mellom, ble konkurransen avlyst. Fylkeskommunen iverksatte ny 

konkurranse om oppdraget. Den andre konkurransen ble gjennomført ved at avviste leverandør samt 

to andre leverandører i markedet ble invitert til konkurranse med forhandling.  

 

Revisor har vurdert begge konkurransene opp mot revisjonskriterier utledet fra sentrale 

bestemmelser i forskrift om offentlige anskaffelser. Vi har også vurdert fylkeskommunen opp mot 

revisjonskriterier utledet fra forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser.  

 

Revisor har vurdert at Troms fylkeskommune for begge konkurransene har oppfylt flertallet av de 

utledete revisjonskriteriene fra forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om lønns- og 

arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Troms fylkeskommune har ikke oppfylt revisjonskriteriet om 

å oppstille krav til leverandørene i tråd med kravene i fylkeskommunens eget anskaffelsesreglement.  

 

Revisor har vurdert at flertallet av revisjonskriteriene vi utledet for å besvare forvaltningsrevisjonens 

problemstillinger om de to investeringsprosjektene er oppfylt. Revisors anbefaling er at Troms 

fylkeskommune bør vurdere hvorvidt revisors funn, vurderinger og konklusjoner bør ha betydning 

for  

• rutiner og praksis for planlegging av og beslutningsgrunnlag for vedtakelse av 

investeringsprosjekt 

• hvilke krav som stilles til leverandører for gjennomføring av bygg- og anleggsarbeider 
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1 INNLEDNING 

 

1.1 Bakgrunn og bestilling 

I Troms fylkeskommunes plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2020 inngår prosjektet 

«Økonomisk internkontroll og prosjektstyring, Bygg og eiendom». Kontrollutvalget drøftet i sak 

3/18, i møte 22.1.2018, mulige innfallsvinkler for forvaltningsrevisjon og vedtok at KomRev NORD 

skulle kartlegge aktuelle avgrensninger i tråd med drøftingene i møtet. I møtet ble det ytret ønske 

om at forvaltningsrevisjonen skulle omhandle Ishavsbyen videregående skole. Bakgrunnen var at 

fylkestinget nylig hadde vedtatt økonomisk ramme på kr 600,5 millioner for riving, ombygging og 

nybygging av skolebygget i Breivika. Fylkestingets tidligere vedtatte ramme fra 2013 for tiltak ved 

denne skolen var på kr 297 millioner.  

 

I KomRev NORDs notat av 6.2.2018, behandlet av kontrollutvalget i sak 13/18 i møte 19.2.2018, 

inngikk en oversikt over investeringsprosjektene til Troms fylkeskommune i perioden 2016-2018. 

Investeringsprosjektene var knyttet til Samferdselsetaten og Utdanningsetaten: henholdsvis 

veiprosjekter og skoler (nybygg/ombygging)1. I notatet presenterte vi en mulig problemstilling for 

forvaltningsrevisjon relatert til kostnadsanslaget – og økningen av dette – for Ishavsbyen 

videregående skole. Vi redegjorde også i notatet for at det for samtlige av investeringsprosjektene 

er mulig å gjøre forvaltningsrevisjon av etterlevelsen av anskaffelsesregelverket. Kontrollutvalget 

vedtok at KomRev NORD skulle utarbeide et forslag til gjennomføring av et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt om investeringsprosjekter, med fokus på etterlevelse av regelverket 

for offentlige anskaffelser og motvirkning av arbeidslivskriminalitet, i tråd med drøftingene i møtet. 

Kontrollutvalget vedtok, i sak 21/18 i møte 12.4.2018, KomRev NORDs overordnede prosjektskisse 

for forvaltningsrevisjon om anskaffelsespraksis i forbindelse med ombyggingen av Nord-Troms 

videregående skole avd. Skjervøy. Kontrollutvalget vedtok også problemstillingene for 

forvaltningsrevisjonen av Ishavsbyen videregående skole som ble presentert i notat av 5.3.2018 og 

behandlet i sak 21/18. 

1.2 Problemstillinger 

Forvaltningsrevisjonen omhandler to av Troms fylkeskommunes investeringsprosjekter innenfor 

Utdanningsetaten; Ishavsbyen videregående skole og Nord-Troms videregående skole avd. 

Skjervøy. Det er ulike problemstillinger for forvaltningsrevisjonen av fylkeskommunens praksis i 

forbindelse med disse to prosjektene. 

 

Ishavsbyen videregående skole 

1. Var Troms fylkeskommunes planlegging av Ishavsbyen videregående skole i tråd med 

krav og anbefalinger på området? 

2. Ble fylkestinget forelagt et forsvarlig beslutningsgrunnlag før vedtak om gjennomføring 

av investeringsprosjektet? 

 

 
1 Bardufoss Høgtun vgs. (249 mill), Senja avd. Finnfjordbotn (53,8 mill), Bardufoss Høgtun, flyfag (22,5 mill), Ny 

vgs. I Breivika (Ishavsbyen) (62,2 mill) og Nord-Troms vgs. avd. Skjervøy (35,65 mill) 
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Nord-Troms videregående skole 

1. Har Troms fylkeskommune i forbindelse med investerings-/byggeprosjekt ved Nord-

Troms videregående skolested Skjervøy, etterlevd regelverket for offentlige anskaffelser? 

2. Har Troms fylkeskommune i forbindelse med investerings- /byggeprosjekt ved Nord-

Troms videregående skolested Skjervøy, etterlevd regler for å hindre svart økonomi og 

arbeidslivskriminalitet?  

 

Forvaltningsrevisjonen av planleggingsprosessen og beslutningsgrunnlaget for Ishavsbyen 

videregående skole presenteres i denne rapportens kapitler 2 til 7. Forvaltningsrevisjonen av 

etterlevelse av anskaffelsesregelverket og motvirkning av arbeidslivskriminalitet i forbindelse med 

ombyggingen av Nord-Troms videregående skole presenteres i denne rapportens kapitler 8 til 12. 
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ISHAVSBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE 
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2 OM PROSJEKTET 

2.1 Bakgrunn 

Fylkestinget i Troms behandlet 19.3.2013 sak 7/13 «Ny skolestruktur i Tromsø» 2. Fylkestinget 

vedtok retningslinjer og prinsipper for arbeid med skolestruktur i Tromsø og vedtok endringer i 

fremtidig skolestruktur i Tromsø i tidsperspektivet 2014-2024. Under sistnevnte tema var blant 

vedtakspunktene å renovere, tilpasse og bygge til sammen 9800 m² areal ved Breivika videregående 

skole. Tromsø maritime skole ble vedtatt samlokalisert med Breivika. Bygningsmassen og tomta til 

Tromsø maritime skole ble vedtatt solgt, og salgssummen skulle brukes som egenkapital i 

investering i Breivika videregående skole. Av vedtaket fremgår det at investeringskostnaden er 

anslått til 293 millioner kroner (nåverdi) med inntil 20 % påslag for utstyr og inventar, og disse 

kostnadene må innarbeides i økonomiplanen. 

 

Den nye skolen i Breivika – som senere fikk navnet Ishavsbyen videregående skole – skulle ifølge 

fylkestingsvedtaket bestå av utdanningsprogrammene teknikk og industriell produksjon, elektrofag, 

service og samferdsel samt den maritime fagskolen fra Tromsø Maritime skole. 

 

Etter vedtaket i 2013 ble det gjort flere endringer med betydning for prosjektet. Fylkestinget vedtok 

ny tilbudsstruktur i Tromsø i sak 42/14, og dette ga annen sammensetning av utdanningstilbudene 

ved Breivika/Tromsø Maritime sammenlignet med det som var vedtatt året før. Det er tre fagskoler3 

som samles i den nye skolen; Helsefag, maritime fag og tekniske fag (bygg og elektro). I tillegg har 

det blitt besluttet at Pedagogisk Psykologisk Tjeneste/Oppfølgingstjenesten (PPT/OT) i Tromsø skal 

være lokalisert i den nye skolen i Breivika/Ishavsbyen videregående skole.  

 

Fylkestinget ble 17.10.2017, i sak 82/17 «Ishavsbyen videregående skole – revidering av 

investeringsprosjekt», forelagt informasjon om investeringsramme for prosjektet Ishavsbyen 

videregående skole. Vedtaket i denne saken innebar renovering og bygging av til sammen 12 700 

m2 for å samle Ishavsbyen videregående skole i Breivika. Totalt 8000 m2 gammel bygningsmasse 

skulle ifølge vedtaket rives. Investeringskostnaden, inkludert inventar og utstyr, samt kostnader til 

midlertidig drift i byggeperioden var satt til kr 600,5 millioner. 

 

Det ble gjennomført anbudskonkurranse med kunngjøring i Doffin4 og TED5 23. oktober 2018 med 

frist 1. desember 2018. Høsten 2019 signerte Troms fylkeskommune kontrakt med Bjørn Bygg AS 

for den nye videregående skolen. Avtalen er en såkalt samspillavtale som fase 1 og deretter en 

totalentreprise for selve byggeprosjektet. I fase 1 av kontrakten skal partene sammen planlegge og 

utvikle byggeprosjektet. Det er planlagt at denne fasen skal avsluttes omtrent 1.1.2020, og at 

byggestart blir høsten 2020. Det er planlagt at skolen skal være klar til bruk årsskiftet 2022/20236.  
 

2 Bakgrunnen for utredningen var vedtak fra fylkestinget 7. juni 2011 der de ba fylkesrådet om å komme tilbake til 

fylkestinget med sak om ny skole- og tilbudsstruktur fir Tromsøregionen.  
3 Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir 

kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. 
4 Doffin er den norske nettbaserte databasen for kunngjøringer av offentlige anskaffelser. 
5 EUs database for offentlige anskaffelser; TED (Tenders Electronic Daily). 
6  http://www.tromsfylke.no/signerte-kontrakt-for-bygging-av-nye-ishavsbyen-videregaaende-skole/ 
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2.2 Breivika og Tromsø maritime videregående skoler - Ishavsbyen videregående skole 

Ishavsbyen videregående skole skal realiseres i Breivika på Tromsøya. Skolebygningene som står 

der i dag – Breivika videregående skole – skal renoveres, ombygges og delvis rives, og det skal 

oppføres ny bygningsmasse. Tromsø Maritime skole skal samlokaliseres med det utdanningstilbudet 

som har vært ved Breivika videregående skole, og disse to skolene utgjør Ishavsbyen videregående 

skole. 

 

Bidet nedenfor viser hvordan Breivika videregående skole så ut før sammenslåing med Tromsø 

Maritime skole samt før renovering/ombygging. Breivika videregående skole ble opprettet for 

yrkesrettede fag og oppført over en lengre periode fra 1960- tallet. De siste bygningsarbeidene ble 

utført i 2006. De største byggene til venstre i bildet er fløy A, B, C og D og de fire byggene til høyre 

i bildet hører også til skolen7. 

 

Bilde 1: Breivika i dag og området for nye Ishavsbyen videregående skole 

 
Foto er hentet fra forsiden til konkurransegrunnlaget for Ishavsbyen videregående skole 

 

Breivika videregående skole har videregående opplæring innen medier og kommunikasjon, helse- 

og oppvekstfag, elektrofag, teknikk og industriell produksjon, Vg2 maritime fag, restaurant- og 

matfag samt påbygging. Tromsø Maritime skole har videregående opplæring innen teknikk og 

industriell produksjon Vg1 og Vg2 maritime fag, elektrofag, service og samferdsel, påbygging og 

fagskole. Begge skolene har altså hatt tilbud om noen av de samme fagområdene innen videregående 

opplæring. 

 

Høsten 2015 ble Breivika videregående skole og Tromsø maritime skole organisatorisk slått 

sammen. I figuren nedenfor viser vi den administrative organiseringen ved Ishavsbyen skole. TP - 

Teknikk og industriell produksjon, EL – Elektro, RM – Restaurant og matfag, HO – Helse og 

oppvekstfag.  

 
  

 
7 Opplysninger om skolebygningen til daværende Breivika videregående skole er hentet fra Mulighetsanalyse for om- 

og tilbygging av Breivika videregående skole, 4.4.2017 av Verte landskap og arkitektur AS 
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Figur 1: Administrativ organisering av Ishavsbyen videregående skole 

 
Kilde: Troms fylkeskommune 

 

2.3 Ansvarlige og involverte i byggeprosjekter i Troms fylkeskommune  

Fylkesrådsleder er den øverste administrative lederen i fylkeskommunen. Stabsetaten ledes politisk 

av fylkesrådsleder, mens stabssjef er administrativ leder og skal bistå politisk ledelse i styring og 

koordinering av den fylkeskommunale virksomheten. Stabssjefen rapporterer til fylkesrådsleder og 

fylkesrådet. Stabssjefen har instruksjonsmyndighet i saker som angår administrativ samordning 

mellom etater og virksomheter i fylkeskommunen.8 Nedenfor ser vi hvordan Troms fylkeskommune 

er organisert.  

 

Figur 2: Organisasjonskart, Troms fylkeskommune 

 
  

 
8 http://tromsfylke.no/om-fylkeskommunen/etatene/stabssjefen/  

http://tromsfylke.no/om-fylkeskommunen/etatene/stabssjefen/
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For byggeprosjekter i Troms fylkeskommune er det opprettet en styringsgruppe; styringsgruppen 

for byggesaker. Styringsgruppen er direkte underlagt fylkesrådsleder. Styringsgruppen består av 

fylkesrådsleder, drifts- og utbyggingssjef, etatssjef(er) som «eier prosjektet», økonomisjef og 

assisterende byggesjef.  

 

Prosjekteier i investeringsprosjektet Ishavsbyen videregående skole er Utdanningsetaten, og 

fylkesutdanningssjefen er således «eier» av investeringsprosjektet Ishavsbyen videregående skole. 

Utdanningsetaten9 har ansvar for: 

• 13 videregående skoler med ca. 6000 elever i skoleåret 2017/2018 og omlag 1400 tilsatte. 

• Fagopplæring i arbeidslivet med ca. 1500 lærlinger 

• Opplæring av ca. 400 voksne pr. år. 

• Opplæring av barn og ungdom som er på behandling på sosiale og medisinske institusjoner. 

• Opplæring av innsatte i fengsel. 

• Egen fylkeskommunal Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT-vgo) med avdelingskontor i 

Nord-Troms, Tromsø, Midt-Troms og Sør-Troms.  

• Oppfølgingstjenesten med ansvar for å gi tilbud til ungdom som ikke bruker sin rett til 

videregående opplæring. 

• Fagskolen som gir yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring. 

 

 

 
  

 
9 http://tromsfylke.no/tjenester/utdanning/  

http://tromsfylke.no/tjenester/utdanning/
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3 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

På grunnlag av kontrollutvalgets bestilling og formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet, har vi 

utarbeidet følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonen om Ishavsbyen videregående skole: 

 

1. Var Troms fylkeskommunes planlegging av Ishavsbyen videregående skole i tråd med 

krav og anbefalinger på området? 

 

2. Ble fylkestinget forelagt et forsvarlig beslutningsgrunnlag før vedtak om 

gjennomføring av investeringsprosjektet? 

 

For å besvare problemstillingene må vi utlede revisjonskriterier. Revisjonskriterier er krav, normer 

og/eller standarder.  Revisjonskriterier utledes fra følgende kilder: 

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

• Forskrift 15.12.2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 

(budsjettforskriften) 

• Kommunal- og regionaldepartementet (2011): Budsjettering av investeringer og avslutning 

av investeringsregnskapet (veileder H-2270) 

• Troms fylkeskommune, Instruks for styringsgruppen for byggesaker (SFB), 2014/2018 

• Troms fylkeskommune, Budsjettoppfølging gjennom året til fylkestinget 

• Welde Morten (NTNU), Jostein Aksdal (Høgskolen Stord/Haugesund) og Inger Lise 

Tyholt Grindvoll (SINTEF) (2015): Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller 

og krav til beslutningsunderlag. Rapport nr. 45 for forskningsprogrammet Concept. Ex 

ante akademisk forlag  

 

Det følger av problemstillingene at forvaltningsrevisjonen skal omhandle den såkalte tidligfasen av 

investeringsprosjektet Ishavsbyen videregående skole. Med tidligfasen menes perioden fra et behov 

oppstår/det første initiativet til prosjektet tas, og fram til byggherre tar beslutning om å igangsette 

prosjektet gjennom å vedta finansiering. Det er i tidligfasen at man kommer med ideer, utfører 

forstudier og forprosjekter, og dette arbeidet blir førende for gjennomføringen av prosjektet. 

Tidligfasen avløses av gjennomføringsfasen, som vil si perioden etter at finansieringsbeslutningen 

er tatt og hvor bygge- og anleggsarbeidet utføres. I figuren nedenfor, som vi har hentet fra 

forskningsprogrammet Concept sin rapport nr. 3, ser vi hvordan påvirkningsmulighetene er størst i 

prosjektets tidligfase. 
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Utklipp 1. Concept sin forenklede faseinndeling for prosjekter 

 
Kilde: Concept rapport nr. 3, pkt. 4.1 

 

Planlegging 

Med planlegging mener vi i denne rapporten arbeidet som gjøres før igangsetting av bygge- og 

anleggsarbeidet. Planlegging av investeringsprosjekter er i liten grad direkte regulert av lovverket. 

I planleggingen av investeringsprosjekter er det imidlertid enkelte lov- og forskriftskrav 

(kommuneloven og budsjettforskriften) som fylkeskommunen må hensynta. Fylkesrådet er også 

pålagt å iverksette fylkestingets vedtak, og det er dermed relevant om fylkestinget har truffet vedtak 

som gir føringer for planleggingen. I tillegg er det relevant at Troms fylkeskommune har og har hatt 

en egen styringsgruppe for byggesaker, og at det er vedtatt en instruks for denne. Gruppen besto i 

2013 av fylkesrådsleder, drifts- og utbyggingssjef, etatssjefer som «eier prosjektet», økonomisjef 

og assisterende fylkesbyggesjef10. Gruppens mandat var å ha «ansvar for gjennomføring av alle 

fylkeskommunale bygge- og anleggsarbeider også større ombyggingsarbeider og som administreres 

av Drifts- og utbyggingssjefen. Gruppen har fullmakt til å gjennomføre godkjente prosjekter i 

henhold til fastsatt reglement og innenfor de rammer som er vedtatt av fylkestinget». 

Styringsgruppen skal foreta totalvurderinger og uttale seg om byggeprosjekt. Likeså skal 

styringsgruppen holde seg orientert om kvalitetssikring av byggeprosjektene.  

 

Det fremgår videre av instruksen for styringsgruppen nærmere beskrivelser av dens 

arbeidsoppgaver, og disse er inndelt i ulike faser i prosjektforløpet - fra planlegging til 

gjennomføring. Revisor anser fase 0, 1 og 2 med tilhørende arbeidsoppgaver som aktuelle kilder for 

å utlede konkrete revisjonskriterier som gjelder selve planleggingen; 

 

Fase 0 Behovsbeskrivelse. Byggesaken tas inn i økonomiplanen 

Fase 1 Funksjons- og arealprogram 

Fase 2 Valg av innkjøpsstrategi11 

 

I lys av kontrollutvalgets formål og problemstilling har revisor for utledningen av revisjonskriterier 

funnet det hensiktsmessig å se hen til prosjektstyringsteori og «beste praksis» innen 

 
10 Instruksen ble revidert i september 2018 og sammensetningen ble da bestemt å være fylkesråd for plan- og 

økonomi, stabssjef, drifts- og utbyggingssjef, etatssjef(er) som «eier prosjektet», økonomisjef og fylkesbyggesjef. 

Mandatet og arbeidsoppgaver ble ikke endret.  
11 De øvrige fasene er fase 3 som omhandler utarbeidelse av og gjennomføring av anbud, og fase 4 og 5 omhandler 

bygging, ferdigstillelse samt utsmykning. Disse har ikke relevans for denne forvaltningsrevisjonen. 
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(fylkes)kommunale investeringsprosjekters tidligfase. Beste praksis kan forstås som en idealmåte å 

planlegge, lede og gjennomføre et prosjekt på. Som beste praksis tar vi her utgangspunkt i 

forskningsprogrammet Concept (Welde, Aksdal og Tyholt, 2015). Programmet ble igangsatt i 2002 

for å drive forskning på store statlige prosjekter som kvalitetssikres under Finansdepartementets 

ordning som startet i år 2000 - også kalt Statens prosjektmodell. Concept har også undersøkt hvilke 

ordninger kommunene har for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter samt deres 

erfaringer med disse. Rapporten «Kommunale investeringsprosjekter - Prosjektmodeller og krav til 

beslutningsgrunnlag» (Welde, Aksdal og Tyholt, 2015) bygger på Concepts studier av kommunal 

investeringspraksis. I rapporten fokuseres det på praksisen i landets ti største kommuner i tillegg til 

at fem konkrete og gjennomførte investeringsprosjekter i ulike kommuner drøftes. Concepts 

viktigste budskap på bakgrunn av deres forskning og internasjonal forskning, er at det er i 

tidligfasen12 viktige premisser for prosjektet legges, og det har betydning for både 

gjennomføringsfasen og det endelige resultatet. 

 

Behovsanalyser, alternative løsninger og kostnadsramme 

Av Concept sin rapport fremgår det at det i alle prosjekters tidligfase som et minimum bør foretas 

en behovsanalyse og analyse av alternative løsninger. Ifølge Concept bør en behovsanalyse 

innebære avklaringer rundt faktisk behov, alternative løsninger, økonomiske analyser og 

konsekvenser samt involvering av brukere. I dette tilfellet som gjelder renovering og bygging av ny 

videregående skole, vil brukere kunne være ansatte fra skolen som for eksempel er representert i en 

arbeidsgruppe for å komme med innspill. Brukerorganisasjoner og/eller fagforening og andre 

berørte parter kan også involveres i form av høring og gi innspill. En slik behovsanalyse vil kunne 

ha som mål å utrede hvorvidt fylkeskommunen har et faktisk behov som krever større investeringer.   

 

Også instruksen til styringsgruppen for byggesaker må oppfattes som at det er krav om at 

behovsutredninger gjøres i planleggingen av investeringsprosjekter. Instruksens «Fase 0: 

Behovsbeskrivelse. Byggesaken tas inn i økonomiplanen» lyder: 

«Styringsgruppen behandler de foreliggende behovsbeskrivelser, vurderer foreløpige 

kostnadsoverslag og legger forslag fram for fylkesrådet for innarbeiding i økonomiplan. 

Økonomiplanen vedtas av fylkestinget, mens det enkelte prosjekt først behandles og godkjennes i 

fase 1. Bevilgning til planlegging i fase 1 innarbeides i årsbudsjettet». 

Instruksen omhandler også foreløpige kostnadsoverslag for innarbeidelse i økonomiplanen. 

Veilederen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet utarbeidet av 

(tidl.) Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) i 2011, skal gi kommuner og fylkeskommuner 

rettledning om budsjettering av investeringer samt avslutning av investeringsregnskapet. I 

veilederen står blant annet: 

 

«Ved planlegging av investeringsprosjekter (bygge- og anleggsprosjekter) må kommunen kalkulere 

det økonomiske omfanget prosjektet vil medføre. Dette kostnadsoverslaget danner grunnlag for 

beslutningen om å iverksette prosjektet, og også grunnlaget for å legge prosjektet inn i 

 
12 I byggeprosjekter er det vanlig å skille mellom tidligfase og gjennomføringsfase. I tidligfasen legges premissene for 

prosjektet og det er i denne fasen det fattes vedtak om finansiering og gjennomføring av prosjektet.  

Gjennomføringsfasen innebærer detaljert planlegging, utføring og levering av prosjektet. 
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økonomiplanen. Det er ikke formelle krav til å utarbeide kostnadsoverslag for 

investeringsprosjekter, men det er krav til økonomiplanlegging. For økonomiplanen vil økonomiske 

kalkyler være et viktig grunnlag, og disse kan strekke seg ut over økonomiplanens fireårige periode. 

På bakgrunn av estimater i et kostnadsoverslag, bør det legges frem sak for kommunestyret om å 

vedta en kostnadsramme for prosjektet». 

 

Funksjons- og arealprogram 

Den neste fasen i planleggingen av et investeringsprosjekt er ifølge instruksen til styringsgruppa for 

byggesaker, utarbeidelse av funksjons- og arealprogram. Instruksens «Fase 1: Funksjons- og 

arealprogram» lyder: 

«Funksjons- og arealprogram utarbeides av berørt etat med bistand fra avd.leder nybygg. 

Funksjons- og arealprogram legges fram for Styringsgruppen til godkjenning på bakgrunn av det 

budsjettvedtak som fylkestinget har gjort». 

 

Valg av innkjøpsstrategi 

Instruksens «Fase 2: Valg av innkjøpsstrategi» lyder: 

«Fylkesbyggesjefen foreslår valg av innkjøpsstrategi (anbudsform). Styringsgruppen vedtar valg av 

innkjøpsstrategi».  

 

Kostnadsramme og justeringer av denne i planleggingsfasen 

Av veilederen «Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet» og rutinene 

i «Budsjettoppfølging gjennom året til fylkestinget» forstår vi at om kostnadsrammen underveis 

viser seg å ikke være tilstrekkelig, må styringsgruppen via fylkesrådet utarbeide 

budsjettoppfølgingssak til fylkestinget. Det står i nevnte veileder at:   

 

«Større bygge- og anleggsarbeider er gjenstand for omfattende planlegging, både anleggsmessig, 

byggeteknisk og økonomisk. Det er normalt flere stadier i planleggingen (forprosjekt og 

detaljplanlegging), og økonomiske estimater blir sikrere utover i prosessen. Blant annet skal det 

gjennomføres anbud på anskaffelsene, og resultatet av disse kan medføre endringer i den 

opprinnelige kostnadsrammen. Normalt ligger det inne reserver for uforutsette forhold, prisstigning 

m.v., men slike anslag kan være beheftet med usikkerhet. Fordi planprosessen ofte er lang med 

mange usikkerhetsmomenter i starten, vil det være behov for løpende å vurdere kostnadsrammene. 

Kommunestyret (eller besluttende myndighet) vil derfor oppleve å behandle saker om endringer i 

kostnadsrammene underveis i prosessen, som en naturlig del av bygge- og anleggsprosjektet».  

 

Som det fremgår ovenfor, er det krav til økonomiplanlegging i (fylkes)kommunen, og disse kravene 

følger av kommuneloven §§ 44, 45 og 46 om henholdsvis økonomiplan og årsbudsjett. 

Kommuneloven stiller krav til at både årsbudsjettet og økonomiplanen skal omfatte hele 

(fylkes)kommunens virksomhet og at de skal være realistiske. Årsbudsjett og økonomiplan skal 

fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan 

forvente i budsjettåret. For utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett, vil økonomiske kalkyler for 

investeringsprosjekter være et viktig grunnlag for å angi anslag.  
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I Troms fylkeskommunes rutiner for «Budsjettoppfølging gjennom året til fylkestinget», fremgår at 

det skal rapporteres tre ganger per år til fylkestinget, vanligvis per 30.4 (fylkestinget i juni), 31.8 

(fylkestinget i september/oktober) og per 15. oktober (fylkestinget i desember). 

 

«Fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende på sektornivå. Fylkesrådet skal tre ganger 

årlig legge fram rapporter – budsjettoppfølginger - for fylkestinget som viser utviklingen i inntekter 

og utgifter i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta 

at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i 

rapportene til fylkestinget foreslås nødvendig inndekning eller innsparingstiltak. Rapporten skal 

omfatte hele fylkeskommunens virksomhet.» 

 

Det fremgår videre at rapportering på investeringsdelen gjøres på prosjektnivå, og at det ved behov 

utarbeides egen budsjettoppfølgingssak på investeringsdelen. 

Planlegging i tråd med fylkestingets vedtak 

Fylkesrådet skal ifølge kommuneloven § 20 nr. 2 påse at vedtak som er truffet blir iverksatt. I denne 

sammenheng – planlegging av et investeringsprosjekt – vil det si at fylkesrådet i planleggingen er 

pliktig til å hensynta politiske vedtak gjeldende for investeringsprosjektet.  

 

 

Forsvarlig beslutningsgrunnlag 

Planleggingen skal resultere i et grunnlag for beslutning vedrørende investeringen. Fylkestinget skal 

ta den endelige avgjørelsen om hvorvidt investeringen skal gjøres, og fylkesrådet må derfor 

forelegge fylkestinget et beslutningsgrunnlag. 

 

Med beslutningsgrunnlag menes i denne rapporten de opplysninger og vurderinger som ligger til 

grunn for det vedtak fylkestinget har truffet. Troms fylkeskommune har en parlamentarisk 

styringsform som innebærer at det er fylkesrådet som ivaretar daglig ledelse av fylkeskommunen. 

Fylkesrådet leder det politiske og administrative arbeidet ut over fylkestingets møter. Fylkesrådet 

skal ifølge kommuneloven § 20 nr. 2 påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet. 

 

Begrepet «forsvarlig» er en rettslig standard – og kan ikke forstås som et begrep med et bestemt 

eller «låst» innhold. En naturlig forståelse av begrepet forsvarlig er at utredningen 

(beslutningsgrunnlaget) skal være grundig og inneholde faktiske og relevante opplysninger om den 

aktuelle saken. Hva som er en forsvarlig utredning, vil avhenge av sakens omfang og kompleksitet. 

Hensynet til effektivitet tilsier at ikke alle opplysninger og detaljer som kan være relevante for en 

sak, må være med. Forarbeidene uttrykker klart at fylkesrådets plikt etter kommuneloven § 20 nr. 2 

er den samme som administrasjonssjefen har etter § 23 nr. 2, hvor det fremgår at 

administrasjonssjefen er pliktig til å gjøre oppmerksom på eventuelle svakheter og ufullstendigheter 

i saksfremlegget slik at de folkevalgte kan ta hensyn til dette.  

 

En forsvarlig saksutredning må for det første svare på politikernes bestilling hvis en slik foreligger 

i konkretisert forstand. I utledningen av revisjonskriterier for hva en saksutredning må inneholde 
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opplysninger om for å være forsvarlig, er det naturlig å se hen til forvaltningslovens krav om 

utredningskravene for enkeltvedtak; en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 

Saksutredningen bør inneholde oppdatert faktainformasjon. Videre bør den inneholde nødvendige 

opplysninger om relevante regler, økonomiske konsekvenser, praktisk gjennomførbarhet/ 

administrative konsekvenser og fremdrift/tidsperspektiv for gjennomføring. Utredningen bør også 

inneholde skille mellom faktiske opplysninger og vurderinger. I dette tilfellet omhandler saken 

endring av fremtidig skolestruktur for de videregående skolene i Tromsøregionen herunder 

renovering og nybygg ved skolen i Breivika. I utledningen av revisjonskriterier for vurderinger av 

om en saksutredning om vedtak om investeringsprosjekt er forsvarlig, er det naturlig å se hen til 

hvilke krav vi har oppstilt for planleggingsfasen av investeringsprosjekt, herunder hvilke typer 

opplysninger som bør fremskaffes i planleggingen. Opplysninger fremskaffet i planleggingen bør 

inngå i saksutredningen til fylkestinget. 

 

På bakgrunn av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterier for planleggingen av Ishavsbyen 

videregående skole at Troms fylkeskommune: 

 

• v/Utdanningsetaten skal ha gjort analyser av behov for å gjøre investering. Behovsanalysen 

bør inneholde redegjørelser for brukernes behov, alternative løsninger, kostnader til drift og 

vedlikehold, tilstandsvurdering. Brukermedvirkning bør være sikret i behovsanalysen 

• v/Utdanningsetaten skal ha forelagt behovsanalysen for styringsgruppen for behandling i 

denne 

• v/Styringsgruppen for byggesaker skal ha utarbeidet foreløpig kostnadsoverslag og forelagt 

dette for fylkesrådet 

• v/Utdanningsetaten skal ha utarbeidet funksjons- og arealprogram og fremlagt dette for 

godkjenning i Styringsgruppen for byggesaker 

• v/Fylkesbyggesjefen skal foreslå valg av innkjøpsstrategi for vedtakelse i styringsgruppen 

for byggesaker 

• v/fylkesrådet er pliktig til å iverksette fylkestingets vedtak 

 

Vi utleder som revisjonskriterier om beslutningsgrunnlaget for vedtak om gjennomføring av 

investeringsprosjektet at Troms fylkeskommune v/fylkesrådet bør fremlegge for fylkestinget:  

• sak som svarer på fylkestingets bestillinger 

• Drøftelser av behovet for å gjøre investeringen 

• Drøftelser av alternative løsninger og anbefalt alternativ 

• Beskrivelse av prosjektet 

• Kostnadsramme for prosjektet. Kostnadsrammen bør inneholde opplysninger om eventuell 

usikkerhet 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, gjengis i tekstboks i kapittel 6. 
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4 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon13. I det følgende beskriver og drøfter vi hvordan vi har gått frem i vårt arbeid. Vi drøfter 

også datamaterialets gyldighet og pålitelighet; altså hvorvidt informasjonen som vi har samlet inn, 

utgjør et relevant, tilstrekkelig og korrekt grunnlag for å vurdere revidert enhet opp imot 

revisjonskriteriene og konkludere på problemstillingene.  

 

Vi har innhentet skriftlige og muntlige opplysninger fra fylkesutdanningssjef og fylkesbyggesjef 

samt skriftlige opplysninger fra økonomisjef, rektor ved Ishavsbyen og koordinator for 

helhetsgruppen14 som arbeidet med den nye skolens funksjons- og arealprogram. Den skriftlige 

dokumentasjonen består av: 

• Saksutredninger med vedlegg samt referater fra politiske behandlinger om skolestruktur og 

investeringsprosjektet nye Ishavsbyen videregående skole 

• Saksutredninger og referater fra møter i styringsgruppa for byggesaker 

• Utredninger om ny skolestruktur  

• Funksjons- og arealprogram for nye Ishavsbyen videregående skole 

• Konkurransegrunnlaget for nybygg/ombygging – nye Ishavsbyen videregående skole 

 

Vi presiserer at vår undersøkelse er avgrenset til å gjelde arbeidet som er gjort fram til 

offentliggjøring av selve anbudskonkurransen, det vil si tidligfasen av investeringsprosjektet.  

 

Vi betrakter de muntlige og skriftlige opplysningene vi har samlet inn som relevante, ettersom 

informasjonen er gitt av personer med sentrale roller tilknyttet planleggingsfasen av nye Ishavsbyen 

videregående skole. Den skriftlige informasjonen vi legger til grunn for vår rapport, omhandler 

politiske behandlinger av saken, utredninger av ny skolestruktur og planlegging av nye Ishavsbyen 

videregående skole, og fremstår dermed også som relevant. De muntlige og skriftlige opplysningene 

vi har innhentet og brukt i rapporten, er verifiserte av fylkesutdanningssjef og fylkesbyggesjef.  

 

Datamaterialet vi har innhentet er omfattende og etter vårt syn tilstrekkelig som grunnlag for 

vurderinger av fylkeskommunen opp imot revisjonskriteriene og problemstillingene i denne 

forvaltningsrevisjonen. Vi har ingen umiddelbar grunn til å betvile påliteligheten i de muntlige og 

skriftlige opplysningene vi har fått tilgang til. Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte 

datamaterialet er også søkt sikret gjennom revisjonens interne kvalitetssikringssystem. 

 

 

 
13 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
14 Bestod av representanter for skoleeier, bygg og eiendom, skoleledelse, pedagoger, elev, hovedverneombud 
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5 REVISORS FUNN - PLANLEGGINGEN OG 

BESLUTNINGSGRUNNLAGET 

5.1 Bakgrunn for arbeidet med ny skolestruktur i Tromsø  

Fylkestinget har tilbake til 2006 behandlet saker om videregående opplæring herunder kvaliteten 

ved skoletilbudet, økonomi og om skolestrukturen. Bakgrunnen for sakene som har vært behandlet, 

har vært utfordringer som blant annet at Utdanningssektoren hadde betydelig merforbruk til tross 

for omfattende arbeid med å redusere kostnadene. Videre var det konstatert potensial for 

arealeffektivisering ved de videregående skolene og at skolestrukturen som var utformet på 1980-

tallet var svært kostnadskrevende og ikke tilpasset dagens og fremtidens krav til universell 

utforming. 

 

I desember 2009, i sak 98/09 «Skolestruktur i Troms», ba fylkestinget fylkesrådet om å «gå grundig 

igjennom skolestrukturen i Tromsø med tanke på å finne gode innsparinger. Slike innsparinger kan 

være samarbeid eller samlokalisering og endring av tilbudsstruktur»15.  

 

Vedtaket medførte blant annet at det ble opprettet en arbeidsgruppe for å utrede skolestrukturen i 

Tromsø-regionen. Utredningen ble lagt fram for fylkestinget i juni 2010, i sak 34/10 «Skolestruktur 

i Tromsø-regionen». Fylkestinget vedtok å:  

«1. Videreføre arbeidet med en mer effektiv skoledrift i Tromsø-regionen som reduserer 

bygningsmassen i Tromsø. Opplæringstilbudene organiseres slik at oppfyllingsgraden blir mest 

mulig optimal. 

2. Legge frem en sak for fylkestinget som foreslår de nødvendige tiltakene». 

 

I desember 2010 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å lage en utredning som 

skulle danne utgangspunktet for å kunne legge fram en sak for fylkestinget som skulle foreslå de 

nødvendige tiltakene. Skolestrukturen i Tromsø bestod på dette tidspunktet av de seks videregående 

skolene Breivika, Breivang, Kongsbakken, Tromsø maritime skole, Tromsdalen og Kvaløya. I 2012 

gikk omtrent halvparten av elevene i den videregående opplæringen i Troms på et 

utdanningsprogram ved de videregående skolene i Tromsø.16  

 

Fylkesrådet la fram sak 34/11 «Skolestruktur i Tromsø-regionen» for fylkestinget i møte 7.6.2011. 

Fylkesrådet rapporterte blant annet at «I vurderingene av ny skole- og tilbudsstruktur i Tromsø vil 

fylkesrådet ha fokus på fremtiden, og legger stor vekt på kvalitet og innhold i skolen, en bærekraftig 

skole- og tilbudsstruktur, samfunnsutvikling og demografisk endring. Om lag halvparten av elevene 

i videregående opplæring får sin opplæring i denne regionen, og de strukturelle grepene som må 

gjøres vil derfor ha stor betydning for mange elever og ansatte. 

 

 
15 Fylkestingets vedtak i denne saken besto av 11 punkter. Vi har gjengitt vedtakets pkt. 6 som er direkte relevant for 

skolestrukturen i Tromsø-skolene. 
16 «Ny skolestruktur i Tromsø?», Troms fylkeskommune, 2012 
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Dagens skolestruktur i Tromsøregionen favner om skoler bygget i perioden 1924 til 2005. 

Demografiske endringer, skolereformer og ikke minst arbeidslivets økte rolle i videregående 

opplæring, stiller andre krav til tilbuds- og skolestrukturen. 

 

Deler av bygningsmassen har behov for renovering, spesielt gjelder dette ved Tromsø maritime 

skole, Breivika videregående skole og Kongsbakken videregående skole. Tromsø maritime skole og 

Kongsbakken videregående skole er videre blant de eldste skolene i regionen. Bygningsmassen ved 

de to skolene er med sin utforming og plassering med på å gi Tromsø sentrum sitt særpreg. 

 

For å oppnå en mer optimalisert oppfylling på de forskjellige utdanningsprogrammene, må det også 

gjøres noe med tilbudsstrukturen. I dette ligger blant annet vurdering av samlokalisering av 

utdanningstilbud som i dag gis ved flere skoler i regionen. En slik samlokalisering vil kunne bidra 

til å styrke fagmiljøene, og gjøre miljøene mer robuste. 

 

Det er ingen entydige konklusjoner i forhold til spørsmål om en bør ha spesialiserte og/eller 

kombinerte skoler. Dette viser at det trengs ytterligere analyser av om en i fremtiden bør vektlegge 

den ene skoletypen framfor den andre, eller om en bør ha en skole- og tilbudsstruktur med begge 

skoletyper som i dag». 

 

Fylkesrådet viste også til at «endringer i skole- og tilbudsstrukturen vil medføre store investeringer 

som vil være sterkt førende for fremtiden. Det er derfor viktig at vi bruker den nødvendige tiden for 

å finne de beste løsningene».  

 

Fylkesrådet viste altså her til at det var nødvendig å vurdere endringer i tilbudsstrukturen, vurdere 

sammensetningen ved skolene og også at det i Tromsøregionen var behov for å renovere flere av 

skolebyggene. 

 

Fylkestinget vedtok i sak 34/11 «Skolestruktur i Tromsø-regionen» at 

«1. Fylkesrådet bes komme tilbake til fylkestinget med sak om ny skole- og tilbudsstruktur for 

Tromsøregionen i løpet av 2012. 

2. Fylkestinget setter av kr. 500.000 til det videre arbeidet» 

 

5.2 Fylkesrådets oppfølging av fylkestingets sak 34/11  

Det videre arbeid etter fylkestingets vedtak om sak om ny skole- og tilbudsstruktur for 

Tromsøregionen ble organisert som et prosjekt kalt «Videreføring av arbeidet med mer effektiv 

skoledrift i Tromsø-regionen». Prosjektarbeidet resulterte i dokumentet «Ny skolestruktur i Tromsø? 

Høringsdokument, 20. september 2012», signert av fylkesråd for utdanning (heretter kalt 

«høringsdokumentet»). Prosjektets hovedmål var å foreslå nødvendige tiltak som ga 

• Redusert bygningsmasse 

• Opplæringstilbud organisert slik at oppfylling blir mer optimal 
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Utklippet nedenfor er hentet fra høringsdokumentet, og det viser hvordan prosjektet «Videreføring 

av arbeidet med mer effektiv skoledrift i Tromsø-regionen» var organisert og hvilke formål, 

hovedmål og rammebetingelser som lå til grunn for prosjektet. 

 

Utklipp 1. Organiseringen av prosjektet «Videreføring av arbeidet med mer effektiv skoledrift i Tromsø-regionen 

 
Kilde: Dokumentet «Ny skolestruktur i Tromsøskolene? Høringsdokument, 20. september 2012» s. 30 

 

Som det fremkommer i utklippet ovenfor, var fylkesråd for utdanning og fylkesutdanningssjef 

medlemmer av prosjektets styringsgruppe. Arbeidsgrupper i prosjektet var Utredningsteam, 

økonomisenter, PO-senteret og Samferdselsetaten. Utklipp 2 nedenfor er hentet fra 

høringsdokumentet, og det viser hvordan involverte parter og aktører ble involvert i prosjektet.   
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Utklipp 2: Oversikt over høringer og medbestemmelse i prosjektet om skolestruktur i Tromsø 

 
Kilde: Dokumentet «Ny skolestruktur i Tromsøskolene? Høringsdokument, 20. september 2012» s. 32 

 

5.3 Prosjektets utredninger av skolestruktur i Tromsø 

Det videregående opplæringstilbudet ble på denne tiden gitt ved seks skoler, med tillegg av skolen 

for elever som har opphold ved medisinske og sosiale institusjoner (SMI-skolen). 

Arealeffektiviteten ble på dette tidspunktet vurdert som gjennomgående høy, men hvor Kvaløya 

videregående skole og Breivika videregående skole skilte seg ut med lavere arealutnyttelse. Breivika 

videregående skole var vurdert til å ha mye uhensiktsmessig areal som måtte saneres, renoveres 

eller oppgraderes betydelig. Alle skolene, med unntak av Breivang videregående skole, var vurdert 

til å ha behov for betydelige oppgraderinger de kommende årene17. Høringsdokumentet viser til 

behovet for å bedre arbeids- og læringsmiljø samt at byggene må innfri kravene om universell 

utforming. Videre fremgår behovene for bygningsmessige tiltak som renovering, sanering og 

 
17 Jf. dokumentet «Ny skolestruktur i Tromsø? Høringsdokument, 20. september 2012» s. 41 
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nybygg. Utredningen i høringsdokumentet legger til grunn de utdanningsprogrammene som forelå 

i skoleåret 2011-2012. Videre legger utdanningsetaten til grunn den forrige arbeidsgruppens18 

vurderinger og forbehold knyttet til folketallsutviklingen og utdanningsstruktur - om at det for 

Tromsø-regionen ville kunne forventes et elevantall i 2030 på nivå med det som var i 2012.  

 

I utredningsarbeidet for ny skolestruktur var det ene alternativet å beholde de seks skolestedene, 

og det ble utredet alternative modeller med færre skolesteder: 

o En modell var å ha fem skoler, 

o det var to ulike modeller som ville inneholde fire skoler, 

o og to modeller bestående av tre skoler. 

Tabell 1 nedenfor viser de utredede modellene og anslått elevtall ved de ulike skolene avhengig av 

skolemodell.  

 

Utklipp 3: Oversikt over utredede modeller 

 
Kilde: Troms fylkeskommune 

 

I alle alternative modellene til å beholde seksskolestrukturen, var Kvaløya videregående skole tatt 

ut som skolested. I utklippet ovenfor står det «eventuell ny skole på Kvaløya» fordi et aktuelt 

«scenario» var på dette tidspunktet at Troms fylkeskommune ville måtte bygge ny skole på 

Kvaløya19. 

 

Tabellen ovenfor viser de to alternative fireskolemodellene og de to alternativene med tre 

videregående skoler. I fireskolemodellene var forslaget at Tromsdalen videregående skole eller 

Breivang videregående skole utgikk som skolested. I begge modellene med tre skoler ville Tromsø 

maritime skole utgå som skolested, og alternativene gikk ut på at Tromsdalen eller Breivang 

videregående skole skulle utgå som skolested. Alle modellene skulle redusere den totale arealbruken 

og øke skolestrukturenes økonomiske bæreevne. I tillegg ville utdanningsprogrammer samles for å 

styrke fagmiljøer, med unntak av utdanningsprogrammer som deles av Tromsø maritime skole og 

Breivika videregående skole, i modeller der Tromsø maritime skole fortsetter som skolested. 

 
18 Jf. fylkestingsak 72/10, desember 2010  
19 Dersom det demografiske scenarioet «Det nasjonale kraftsenter i nord» viser seg å holde stikk, jf. høringsdokumentet 

s. 18 
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Kongsbakken videregående skole og Breivika videregående skole forutsettes i høringsdokumentet 

videreført i alle modellene.  

 

Høringsdokumentet viser til at Drifts- og utbyggingssenteret hadde gjort beregninger av kostnadene 

ved å beholde skolestrukturen med seks skoler. Drifts- og utbyggingssenteres verdifastsettelse pr. 

skolebygg inngår i høringsdokumentet, jf. utklipp 4 nedenfor. 

 

Utklipp 4. Resultatet av Drifts- og utbyggingssenteres verdifastsettelse av skolebyggene i Tromsø 2012 

 
 

Drifts- og utbyggingssenteret gjorde også beregninger av årlige vedlikeholdskostnader for hver av 

skolene, jf. utklipp 5. 

 

Utklipp 5. Årlige vedlikeholdskostnader, skolebygg 2012 

 
 

Den totale kostnaden ved å oppgradere de seks skolebyggene i Tromsø ble beregnet til å være i 

overkant av 1 milliard kroner. Utklipp 6 nedenfor viser oppgraderingskostnad fordelt pr. skole. 
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Utklipp 6. Oppgraderingskostnader skolebygg i Tromsø, 2012 

 
I kostnadsberegningene var det hensyntatt blant annet framtidige krav som ville komme til 

skolebygg og det synliggjøres i høringsdokumentet at det kan komme lov- og forskriftskrav som vil 

medføre behov for oppgradering av byggene. 

 

Høringsdokumentet inneholder som nevnt seks ulike modeller for mulig framtidig skolestruktur, og 

i det videre presenterer vi de seks ulike modellene. For hver av modellene inngår det opplysninger 

om blant annet areal, herunder areal som skal ombygges og nybygg. Videre inngår det 

kostnadsoverslag for renovering, kostnader ved nybygg samt vedlikeholdskostnader. Det presiseres 

i høringsdokumentet at tallmaterialet er prognoser som er basert på erfaringstall, ikke utredninger 

av modellene som faktiske byggeprosjekter. 

 

Seksskolemodellen 

I «seksskolemodellen» som hovedsakelig besto i å beholde strukturen slik den var, inngår noe 

renovering og nybygging ved alle skolebyggene samt nybygg ved Breivika videregående skole. 

Kostnadene med renovering, bygging og riving var anslått til å være høyere i denne modellen enn 

de øvrige skolemodellene. Vedlikeholdskostnadene var i denne modellen estimert til kr 6 millioner 

årlig, noe som er høyere enn for de øvrige modellene.  
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Utklipp 7. Kostnader ved seksskolemodellen 
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Femskolemodellen 

«Femskolemodellen» innebar at Kvaløya-eiendommen skulle selges, og det ville gjøres 

bygningsmessige tilpasninger både ved Breivang videregående skole, Breivika videregående skole, 

Tromsø maritime skole og Tromsdalen videregående skole. Det skulle bygges eller leies danse- og 

dramasaler for Kongsbakken videregående skole. Modellen inneholdt beskrivelser av hvordan 

elevene og utdanningsprogrammene kunne flyttes. 

 

Utklipp 8. Kostnader ved femskolemodellen 
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Fireskolemodellen med Breivang 

For denne modellen ble det lag til grunn at yrkesfagtilbudet skulle samles på to skoler (Breivika 

videregående skole og Tromsø maritime skole), og det studieforberedende fagtilbudet skulle også 

samles på to skoler (Kongsbakken videregående skole og Breivang videregående skole). 

 

Utklipp 9. Kostnader ved fireskolemodellen med Breivang 
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Fireskolemodellen med Tromsdalen videregående skole 

Modellen samler yrkesfagtilbudet på to skoler (Breivika videregående skole og Tromsø maritime 

skole) og det studieforberedende tilbudet fagtilbudet på to skoler (Kongsbakken videregående skole 

og Tromsdalen videregående skole). Denne varianten ville innebære at både Kvaløya videregående 

skole og Breivang videregående skole ble lagt ned, og eiendommene ville bli solgt. 

 

Utklipp 10. Kostander ved fireskolemodellen med Tromsdalen 

 
 

Treskolemodellen med Breivang 

Modellen forutsatte samling av yrkesfagtilbudene på én skole (Breivika videregående skole) og det 

studieforberedende fagtilbudet på to skoler (Kongsbakken videregående skole og Breivang 

videregående skole). Modellen innebar nedleggelse av Kvaløya videregående skole og Tromsø 

maritime skole samt salg av disse eiendommene. Elever på Tromsdalen og Kvaløya skulle flyttes 

til Breivang - som skulle bygges ut. Det skulle bygges ut eller leies danse- og dramasaler for 

Kongsbakken videregående skole. Tilbudet på Tromsø maritime skole og Breivang skulle flyttes til 

Breivika videregående skole. 
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Utklipp 11. Kostander med treskolemodellen med Breivang 

 
 

Treskolemodellen med Tromsdalen 

Modellen innebærer samling av yrkesfagtilbudet på én skole (Breivika videregående skole) og det 

studieforberedende fagtilbudet på to skoler (Kongsbakken videregående skole og Tromsdalen 

videregående skole). Modellen innebærer videre at Kvaløya, Breivang og Tromsø maritime skole 

legges ned og eiendommene selges. Elever ved Breivang og Kvaløya flyttes til Tromsdalen som 

bygges ut. Det bygges eller leies danse- og dramasaler for Kongsbakken videregående skole. Dagens 

tilbud ved Tromsø maritime skole og yrkesfagtilbudet ved Breivang flyttes til Breivika.  
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Utklipp 12. Kostnader med treskolemodellen med Tromsdalen 

 
 

For alle modellene inngår det beskrivelser av hvilke tiltak som vurderes aktuelle for Breivika 

videregående skole. I samtlige modeller vises det til at for Breivika videregående skole er det antatt 

at Blokk 1,2, 3 og 5 rives samt at Ark-bygget selges, noe som ville medføre at 6900m2 utgår. I alle 

modellene beskrives det etablering av nybygg til teknikk og industriell produksjon, men her med 

noen ulikt arealbehov avhengig av modell. I tillegg er det for alle modellene antatt nødvendig å 

gjøre ombygginger og renoveringer av eksisterende bygningsmasse ved skolen; 6000 m2 i 

seksskolemodellen, 8000 m2 i fire- og treskolemodellene.  

 

Det ble ikke gjort noen grundig tilstandsanalyse i forbindelse med selve skolestruktur-utredningen. 

Fylkesbyggesjefen bekrefter at det ikke var ikke gjort tilstrekkelig vurdering av samtlige skolebygg 

i forbindelse med utarbeidelse av høringsdokumentet, og det var dermed ikke kartlagt hva som 

kunne brukes videre i en ny skole og hva som burde saneres. Når det gjelder Breivika videregående 

skole, opplyser han at i noen deler av bygningsmassen var det tydelig hva som måtte gjøres noe 

med, blant annet der Teknikk og industriell produksjon (TIP) hadde undervisning. B-fløyen, der 

fagskolene i stor grad hadde sin undervisning, ble ikke nøye nok gjennomgått.  

 

Høringsdokumentet inneholder også vurdering av de seks modellene. Samtlige modeller ble vurdert 

etter følgende kriterier:  

• konsentrasjon og styrking av kvalitet og bredde i fagtilbudet 

• konsentrasjon og styrking av fagmiljøer i kompetanseklynger 

• fornying av bygningsmasse som forbedrer fysisk arbeids- og læringsmiljø og innfrir krav om 

tilgjengelighet (universell utforming) 

• økonomisk bæreevne 

• reduksjon av areal  
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Når det gjaldt skolestrukturen som var på dette tidspunktet – seks skoler –, oppsummerer 

høringsdokumentet med at denne responderer dårlig på de politiske forventningene. Etter de 

ovennevnte kriteriene gir den skolestrukturen:  

• i liten grad konsentrasjon og styrking av kvalitet og bredde i fagtilbudet 

• i liten grad konsentrasjon og styrking av fagmiljøer i kompetanseklynger 

• i noen grad fornying av bygningsmasse som forbedrer fysisk arbeids- og læringsmiljø og 

innfrir krav til universell utforming 

• i liten grad reduksjon av areal 

• lav økonomisk bæreevne 

 

Konklusjonen i høringsdokumentet var at en samling av det videregående opplæringstilbudet i 

Tromsø på tre skolesteder best kan berede grunnen for sterkere fagmiljøer for personalet og bredere 

fagtilbud for elevene. Konsentrasjonen av skolestedene legger også best til rette for etablering av 

tverrfaglige kompetanseklynger med eksterne aktører i samfunns-, nærings- og arbeidsliv. Videre 

er det i konklusjonen vist til at en slik samling gir også størst økonomiske og fysiske og 

læringsmiljømessige gevinster. Disse fremkommer hovedsakelig gjennom besparelser i drift, 

vedlikehold og oppgradering av bygningsmasse. Samtidig konkluderes det med at ulempene antas 

å øke med antall berørte av reduksjonen av antall skolesteder. Disse ulempene antas primært å være 

av psykologisk og følelsesmessig art, og må også veie tungt i en helhetsbetraktning av 

modellfremstillingene.  

 

5.4 Høring om eventuelle endringer i skolestruktur i Tromsø 

Det ble gjennomført flere folke- og informasjonsmøter, møter med rektorer og personell ved de 

ulike skolene og elevorganisasjonen på bakgrunn av høringsdokumentet. Det kom inn totalt 32 svar 

på høringsdokumentet hvorav alle de seks videregående skolene ga sine innspill. Breivang 

videregående v/rektor og fagforeninger forutsatte at eiendommen Breivang videregående skole ble 

en del av den framtidige skolestrukturen ut fra de praktiske og økonomiske fortrinnene skolen hadde 

i et nytt og moderne skolebygg med sentral beliggenhet. Breivika videregående skole v/rektor ga 

uttrykk for at strukturprosessen snarest måtte bringes til ende, da prosessen i seg selv sto i veien for 

nødvendig rehabilitering av skolens bygningsmasse. Kongsbakken videregående skole v/rektor 

fremhevet arealproblemer ved skolen og et ønske om at utdanningsprogrammet musikk, dans og 

drama ble samlet. Kvaløya videregående skole v/rektor og organisasjoner la vekt på skolens faglige 

tyngde og bredde innen så vel yrkesfaglige som studieforberedende utdanningsprogrammer, samt 

på skolens unike tilbud til påbyggingselever.  

 

5.5 Saksopplysninger, vurderinger og innstilling i sak 7/13 «Ny skolestruktur i Tromsø» 

Fylkesrådet og Utdanningskomiteen behandlet henholdsvis 26.2.2013 og 12.3.2013 sak om ny 

skolestruktur, som var oppfølgingen av fylkestingets vedtak i sak 34/11. Fylkestinget ble forelagt 

saken den 19.3.2013. I tillegg til selve fremlegget om ny skolestruktur i Tromsø i sak 7/13, fikk 

fylkestinget tre vedlegg:   
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1. Dokumentet «Ny skolestruktur i Tromsø?», utarbeidet av Utdanningsetaten20 

2. Dokument med overskriften «Vedlegg til ny skolestruktur i Tromsø» som inneholdt oversikt 

over nåværende videregående opplæring og sammendrag av høringsuttalelser  

3. Dokumentet «Oversikt over aktørinvolvering og medbestemmelse» som viste hvem, når og 

hva som hadde vært tema i involveringen av relevante aktører. 

 

Saksfremlegget viser til fylkestingets tidligere vedtak om skolestruktur i Tromsø-regionen.  

  

Under premisser for vurderinger av endring i skolestruktur i Tromsø redegjøres det for at 

«Utgangspunktet er at fylkesrådet er forpliktet til å bruke samfunnets økonomiske ressurser 

optimalt. Det skal skje gjennom en rasjonell organisering av opplæringstilbudet, samt gjennom en 

effektiv arealbruk som sikrer optimale kostnader til nødvendig vedlikehold og renovering av 

bygningsmassen. Ideelt sett bør bygningsmassen oppgraderes til et nivå som ikke bare kan møte 

forskriftskrav til universell utforming og energi- og miljøkrav, men samtidig bidra til et løft for det 

fysiske arbeids- og læringsmiljøet ved skolene. Videre er forebyggende investeringer i bygg 

kostnadsdempende i det lange løp, og i sum favnes dette av de bygg-, økonomi- og utdanningsfaglige 

kvalitetskriteriene i høringsdokumentet: 

• konsentrasjon og styrking av kvalitet og bredde i fagtilbudet 

• konsentrasjon og styrking av fagmiljøer i kompetanseklynger 

• fornying av bygningsmasse som forbedrer fysisk arbeids- og læringsmiljø og innfrir krav om 

tilgjengelighet (universell utforming) 

• økonomisk bæreevne 

• reduksjon av areal 

 

I saksfremlegget vises det til «Troms fylkeskommunes økonomiske situasjon som premiss», og 

under dette til at «ambisjonene og mulighetene som følger av langsiktige bygg-, økonomi- og 

utdanningsfaglige vurderinger peker i samme retning, må også kunne tilpasses den samtidige 

økonomiske realiteten som Troms fylkeskommune står i». Den økonomiske realiteten tilsa ifølge 

saksfremlegget at «man gjennomfører bare de nødvendigste tiltakene ved skolene i Tromsø». Det 

betyr at skoleeier prinsipielt ikke iverksetter større bygningsmessige tiltak uten at slike er eller 

nærmer seg nødvendige ut fra regelverkets minstekrav, som etter pålegg fra Arbeidstilsynet.  

 

Til dette alternativet; å gjennomføre kun de nødvendigste tiltakene ved skolene i Tromsø, viser 

saksfremlegget til ulempene det ville medføre. Det vises til at en konsekvens vil være at man får i 

liten grad nybygg inn i skolestrukturen, og skoleeier skyver et voksende investeringsbehov foran 

seg. Generelt kunne dette behovet ifølge saksfremlegget særlig beskrives som nødvendige 

inneklimatiltak i Tromsø-skolene, men også til nye energi- og miljøkrav og krav til universell 

utforming ville måtte medføre tiltak. Kostnader til løpende vedlikeholdsutgifter ville ikke gå ned, 

men heller kunne øke med manglende investeringer. Det vises videre til den lave økonomiske 

forutsigbarhet det ville gi skoleeier ettersom tiltak ikke lenger kunne skyves på når Arbeidstilsynet 

og andre kommer med pålegg om oppgradering. Saksfremlegget oppsummerer med at det følger en 

betydelig risiko med det beskrevne økonomiske premisset for investeringer i skolebyggene i 

 
20 Høringsdokumentet redegjort for i kapitlene 5.2 og 5.3 
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Tromsø, en risiko som igjen følger av lovverk og forskrifter, unntaksbestemmelser til tross. En 

særlig risiko kan følge av plan- og bygningslovens regler for tiltak på eksisterende byggverk, 

ettersom det forutsettes at skoleeier som hovedregel skal iverksette tiltak når byggenes tilstand 

nærmer seg eller støter imot grenser gitt av lov og forskrift, og håndhever av Arbeidstilsynet og 

Tromsø kommune. Revisor forstår av saksfremlegget at fylkesrådet mente at det ikke var et reelt 

alternativ å beholde skolestrukturen slik den var herunder å ikke gjøre oppgraderings- og 

renoveringstiltak ved eksisterende skolebygg.  

 

Fylkesrådet la i saksfremlegget fram to alternative modeller;  

• Modell 1 var samordning av opplæringstilbudet ved seks skoler  

• Modell 2 var fem skoler etter flytting av virksomheten ved Tromsø maritime skole   

 

For modell 1 var investeringskostnadene, som vi ser i tabell 2 nedenfor, opplyst til å være 286 

millioner kroner som fordelte seg på nybygg og renovering Breivika videregående skole (på kr 203 

millioner) og nybygg ved Tromsø maritime skole (kr 83 millioner).  

 

Tabell 2: Seks skolers modell, samordning av tilbudet 

 
Kilde: Troms fylkeskommune 

 

I seksskolemodellen fremlagt i høringsdokumentet var det lagt inn tall for renovering ved samtlige 

skolebygg utenom Breivang videregående skole. I fylkesrådets modell 1 med opplæringstilbud ved 

seks skoler, var det ikke lagt inn tall for renovering eller nybygg for andre skoler enn Breivika 

videregående og Tromsø maritime skole. 

 

Modell 2 i fylkesrådets saksfremlegg inneholdt fem skoler. Som vist i tabellen under, var netto 

investeringskostnader anslått til 202 millioner kroner under forutsetning av salg av Tromsø maritime 

skole. I denne modellen var det forslag om nybygg og renovering ved Breivika videregående skole. 

Det ville også være arealreduksjon ved denne skolen. 

 

Modellen med fem skoler som var utredet i høringsdokumentet fra Utdanningsetaten, inneholdt 

forutsetning om salg av Kvaløya videregående skole. I fylkesrådets saksutredning til sak 7/13 ble 

det argumentert for Kvaløya videregående skole som en viktig skole - fylkesrådet viste til 
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innspillene i høringsrunden og tok disse til etterretning. Fylkesrådet så for seg en utvikling av 

Kvaløya videregående skole i et særskilt bydelsperspektiv. Dette vil bli gjort gjennom en vurdering 

av samfunnsutviklingen i Tromsø generelt og på Kvaløya spesielt. 

 

Tabell 3: Fem skolers modell, Tromsø maritime selges 

 

Kilde: Troms fylkeskommune 

 

Til denne modellen vises det til at en flytting av virksomheten ved Tromsø maritime skole til 

Breivika videregående skole vil medføre både en bygningsmessig oppgradering og arealreduksjon. 

Flyttingen ville innebære at man flyttet midler fra renoveringen av bygningen til Tromsø maritime 

skole til nybygg og renovering ved Breivika videregående skole. Dette ble vurdert av fylkesrådet til 

å styrke hovedtyngden av yrkesfagtilbudet i Tromsø, og det i nye og oppgraderte lokaler og med 

muligheter for at utstyrsinvesteringer kunne rasjonaliseres gjennom samordning og sambruk. 

 

Både Breivika videregående skole og Tromsø maritime skole hadde på dette tidspunktet 

videregående opplæring i tekniske og industrielle fag og elektrofag. Fylkesrådet viser i 

saksfremlegget til at særlig blokken med disse fagene, var i dårlig forfatning og burde saneres. En 

annen blokk kunne oppgraderes til forsvarlig kostnad, men ved en eventuell sanering av førstnevnte 

undervisningslokaler ville det blir for lite areal igjen til virksomheten. Fylkesrådets vurdering var at 

det «av sammenfallende bygg-, økonomi- og utdanningsfaglige hensyn vil være hensiktsmessig å 

flytte og samordne Tromsø maritime skoles utdanningstilbud med tilsvarende tilbud i nye lokaler 

ved Breivika videregående skole, ettersom behovene for areal til de samme fagområdene er aktuelle 

også her».  
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Nærmere om kostnadsangivelser 

En nærmere spesifisering av modell 1 og 2 i saksfremlegget er å finne i «vedlegg til ny skolestruktur 

i Tromsø».21 For modell 1 med seks skoler og samordning av undervisningstilbudet, var de stipulerte 

investeringskostnadene 286 millioner kroner - som vist i tabell 4. Nybyggkostnad var beregnet til 

32 000 kr/m² eksklusivt inventar og utstyr, mens ombygging/renoveringskostnad var beregnet til 

25 000 kr/m² eksklusivt inventar og utstyr. Når det gjelder risiko, fremgår følgende i vedlegget:  

 

«Per dags dato er det kjent at flere av skolebyggene har mindre kapasitet på ventilasjonen enn dagens krav 

tilsier. Ingen pålegg foreligger per dags dato. Men dette medfører en risiko at vi kan få krav om utbedringer 

av ventilasjonen på Kongsbakken, Tromsdalen og Kvaløya i framtiden. Et slikt krav vil medføre 

følgekostnader, i det vi må forvente større kanaldimensjoner som får konsekvenser for installasjoner over og 

under himlingen samt at en god del av himlingen må skiftes». 

 

Årlig vedlikeholdskostnad for dette alternativet var angitt til kr 629 millioner. Det fremgår av 

kostnadsanslaget at vedlikeholdskostnadene var basert på budsjett for 2012 og beregnet til 100 

kr/m².  

 

Tabell 4: Beregnede kostnader med seks skoler 

 
Kilde: Troms fylkeskommune 

 

For modell 2 med fem skoler og salg av Tromsø maritime var de stipulerte investeringskostnadene 

drøye 292 millioner brutto (202 millioner kroner netto) som vist i tabell 5 nedenfor. Også her var 

nybyggkostnad til 32 000 kr/m² eksklusivt inventar og utstyr, og ombygging/renoveringskostnad på 

 
21 I tillegg til «nullvisjonen» uten noen generell oppgradering av skolebyggene.  
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25 000 kr/m² eksklusivt inventar og utstyr. Risikobeskrivelsen var likelydende som for modellen 

med seks skoler. Kostnadsanslaget for årlig vedlikehold var også for denne modellen på 100 kr/kvm 

– basert på budsjett for 2012.  

 

Tabell 5: Beregnede kostnader med fem skoler 

 
Kilde: Troms fylkeskommune 

 

 

I tabellen fremkommer det at nytt areal ved Breivika videregående skole i denne modellen ville 

være på 6800. Om arealbehovet ved denne skolen i denne modellen står det at: 

• Antar at Blokk 1, 2, 3 og 5 rives samt at ark bygget selges. Medfører at ca. 5000 m² utgår. 

Nybygg til TP på ca. 5100 m² og EL på ca. 1700 m².  

• Videre antar vi at det vil være nødvendig å bygge om/renovere omkring 3000 m² av Fløy B 

pga. manglende ventilasjon og branntekniske krav samt tilpasninger pga. økt elevmengde. 

I elevtallet inngår 82 elever fra fagskolen som har et anslått arealbehov på 1500 m². Inngår 

i beregnet areal. Ark areal på 884 m² benyttes til studiesenteret for voksne. Inngår i 

eksisterende areal Det er anslått at fagskolen som er nettbasert har et behov på 600 m². 

Inngår i beregnet areal. Blokk 4, areal 1032 m². Første etasje leies ut til Tromsø 

internasjonale skole. Underetasjen benyttes av skolen. Inngår i eksisterende areal 

 

Riving av blokkene 1,2, 3 og 5 samt riving av Ark-bygget, var også fremholdt i høringsdokumentet 

som aktuelle tiltak ved skolebygget til Breivika videregående skole. Hvor stort areal som ble vurdert 

som nødvendig for nytt bygg til teknikk og industriell produksjon, varierte i høringsdokumentet 

etter hvilken skolemodell det gjaldt. I høringsdokumentet femskolemodell var anslått areal til dette 

opplæringsformålet på 5000 m2 og i treskolemodellene – hvor Tromsø maritime skole var foreslått 

ikke videreført som skolested – var areal for BA og TIP angitt til 9000m2. Nybygg til EL – som i 

saksfremlegg var foreslått til 1700m2 - inngikk ikke i høringsdokumentet. I høringsdokumentet var 
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det også vist til antakelse om behov for å bygge om og renovere eksisterende bygningsmasse. I 

fylkesrådets saksfremlegg vises det til at behovet gjelder Fløy B. 

 

Antakelser om rivning samt risikobeskrivelsen må kunne tolkes som en viss usikkerhet omkring 

behovet for ytterligere oppgraderinger og hvorvidt merkostnader kunne oppstå. Fylkesbyggesjefen 

opplyser at de i utgangspunktet legger inn reserve og usikkerhet i enhetsprisene. Han forklarer at de 

tok hensyn til at prosjektet var lite gjennomarbeidet og at de la inn relativt høye enhetspriser både 

på nybygg, ombygging, rivning og sanering. Han opplyser at de innhenter priser fra 

referanseprosjekter og prøver å være forsiktige og realistiske. Prisen blir først kjent når det kommer 

tilbud inn etter utlyst konkurranse. 

 

Fylkesrådets konklusjon i fremlegg til sak 7/13 var: 

«Pr. 20. februar 2013 er det følgende presserende bygningsmessige tiltak som må iverksettes:  

Skoleeier må sanere og erstatte fire av fem blokker med minst 3500m2 nybygg til Tekniske og 

industrielle fag og renovere minst 3000 m2 av B-fløyen ved Breivika videregående skole for til 

sammen om lag 187 millioner kroner. Videre må det utføres inneklimatiltak og fasadearbeider på 

Tromsø maritime skole for om lag 51 millioner kroner, uten at dette tiltaket alene gir arealreduksjon 

eller fornyelse av lokaler til læring. 

 

Det totale bygningsmessige investeringsbehovet i Tromsø er beskrevet i høringsdokumentet (opp 

mot en milliard kroner), og det er beskrevet ulike modeller som kan håndtere behovet på ulike måter. 

Følgende tabell gir en oppdatert oversikt over antatt tidshorisont for rehabilitering og ombygging 

i en skolestruktur med fem skoler: 

 

 
 

En skolestruktur med fem skoler vil oppfylle Fylkestingets vedtak fra juni 2010 (sak 34/10) om en 

mer effektiv skoledrift i Tromsø-regionen gjennom reduksjon av bygningsmassen. Fem skoler vil 

også oppfylle sentrale forventninger og innspill fra høringsrunden i et faglig og økonomisk sett 

akseptabelt kompromiss med de kvalitetskriteriene som ble lagt til grunn for utredningen bak 

høringsdokumentet.  

 

En fem-skolemodell vil være i tråd med kvalitetskriterier i høringsdokumentet, og da for 

yrkesfagopplæringen i særdeleshet: 

• strukturen vil totalt sett utgjøre et inkluderende opplæringstilbud for alle elever i Tromsø 

• strukturen vil samle ressurser til sterke yrkesfagmiljøer med mulighet for samordning av 

ressurser og samspill mellom ulike aktører for å fremme høyest mulig gjennomføring og 

læringsutbytte 
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• strukturen vil legge til rette for en optimal oppfyllingsgrad og sikre god bredde i fagtilbudet 

til yrkesfagelevene gjennom samling av utdanningsprogrammene 

• strukturen er gjennomførbar i nær fremtid 

 

I denne sammenheng kan det også vurderes en organisatorisk samordning av ressurser mellom 

Skolen for elever ved sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen) og en annen videregående 

skole i Tromsø, slik at man gjensidig kan dra veksler på kompetanse og ressurser til administrasjon 

og opplæring på en faglig og økonomisk hensiktsmessig måte. En slik vurdering må da sees i 

sammenheng med en samlet vurdering av organisasjonsformer i en eventuell ny skolestruktur i 

Tromsø. 

 

Troms fylkeskommune vil få et samlet og sterkt sentrum for yrkesfagopplæring ved Breivika og 

Breivang videregående skoler. Her vil det bli en samling av fagskoletilbudene og en samordning av 

utdanningsprogrammer som i dag er delt mellom tre skoler. Utdanningsprogrammet Teknikk og 

industriell produksjon vil få helt nye lokaler, og den maritime utdanningen vil fremstå samlet og 

styrket gjennom økte muligheter for kompetansemessig tverrfaglighet og teknologisk samarbeid 

også med Universitetet i Tromsø. Et slikt yrkesopplæringssentrum Breivika/Breivang vil også nå 

høringsdokumentets kvalitetsmål om nærhet til relevante kompetansesentra og samarbeidsaktører i 

yrkes-, nærings- og samfunnsliv. 

 

[…] 

 

For de foreslåtte tiltakene er netto investeringskostnader anslått til 202 millioner kroner under 

forutsetning av salg av Tromsø maritime skole. På det meste vil dette generere årlig rente- og 

avdragskostnader på kr 28 millioner kroner som reduseres til 8 millioner kroner i årlige utgifter 

året etter at «nye» Breivika videregående skole er tatt i bruk. Kapitalkostnadene reduseres som 

følge av salg av Tromsø maritime skole og reduserte drifts- og vedlikeholdsutgifter. I tillegg 

forventes årlige driftsmessige besparelser gjennom nybygg, rehabilitering og samordning av 

innkjøp og bruk av utstyr og materiell. Arealeffektiviteten i Tromsø-strukturen blir forbedret og 

bereder grunnen for en mer optimal oppfyllingsgrad totalt sett. 

 

De foreslåtte endringene vil kunne få personalmessige konsekvenser ved at tilbud flyttes. 

Håndteringen av de som eventuelt blir berørt av endringene, skal skje i henhold til gjeldende 

omstillingsrutiner, jfr. «Rutiner for omstilling i Troms fylkeskommune». Det vil skje med spesiell 

vekt på medvirkning og informasjon til tillitsvalgte, vernetjeneste og berørte ansatte». 

 

Fylkesrådets anbefaling i sak 7/13 var altså å vedta et «femskolealternativ» fremfor 

«seksskolealternativet».  

 

«Femskolealternativet» fylkesrådet la fram, tilsvarte ikke femskolemodellen slik det var beskrevet 

i høringsdokumentet. Fylkesrådet ønsket å beholde Kvaløya videregående skole og å slå sammen 

tilbudene ved Tromsø Maritime skole og Breivika videregående skole.  Fylkesrådet argumenterte i 

saksutredningen for at en skolestruktur med fem skoler vil oppfylle Fylkestingets vedtak i sak 34/10 
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i juni 2010 om en mer effektiv skoledrift i Tromsø-regionen - gjennom reduksjon av 

bygningsmassen. Videre argumenterte fylkesrådet for at fem skoler ville oppfylle sentrale 

forventninger og innspill fra høringsrunden i et faglig og økonomisk sett akseptabelt kompromiss 

med de kvalitetskriteriene som ble lagt til grunn for utredningen bak høringsdokumentet. 

 

 

Fylkesrådets innstilling til fylkestinget i denne saken var: 

A) Retningslinjer og prinsipper for arbeid med skolestruktur i Tromsø  

1. De videregående skolene i Tromsø skal ha en størrelse som bidrar til et helhetlig 

opplæringsløp i et godt læringsmiljø, som igjen bidrar til gode læringsresultater og høy grad 

av gjennomføring. Opplæringstilbudet ved de videregående skolene i Tromsø skal derfor 

samordnes og samles for å styrke kvaliteten og bredden i fagtilbudet til elevene 

2. Skolene i Tromsø bør gi opplæringstilbud og være lokalisert på en måte som bidrar til 

sambruk og samarbeid med andre offentlige og private tjenester som kultur og idrettsanlegg, 

universitetet, bedrifter og lignende 

3. Skolestrukturen skal være økonomisk bærekraftig gjennom effektiv arealbruk og optimal 

oppfyllingsgrad i det samlede opplæringstilbudet til elevene 

 

B) Endringer i fremtidig skolestruktur i Tromsø i tidsperspektivet 2014-2025 

1. Tromsø maritime skole: Virksomheten ved Tromsø Maritime skole besluttes flyttet 

hovedsakelig til Breivika videregående skole. Det tas sikte på å ta i bruk de nye arealene 

ved Breivika videregående skole fra og med skolestart 2017. Eiendommen Tromsø maritime 

skole legges ut for salg, og salgsinntekt skal i sin helhet gå til nedbetaling av låneopptak 

knyttet til investering i Breivika videregående skole 

 

2. Breivika videregående skole: Det renoveres, tilpasses og bygges til sammen 9800 m2 areal 

ved Breivika videregående skole for å ta imot og samordne tilbudene innen 

utdanningsprogrammene Teknikk og industriell produksjon, elektrofag, Service og 

samferdsel og den maritime fagskolen fra Tromsø maritime skole 

 

Det tas sikte på å ta i bruk de nye arealene fra og med skolestart 2017. 

Investeringskostnaden er anslått til 293 millioner kroner (nåverdi) med inntil 20 % påslag 

for utstyr og inventar, og disse kostnadene må innarbeides i økonomiplanen 

 

3. Det forutsettes innsparinger knyttet til mer arealeffektiv drift og vedlikehold av skolene, samt 

en mer effektiv personalmessig drift av skolene. Forventet innsparing legges inn som 

delfinansiering av renter og avdrag knyttet til investeringer ved Breivika videregående skole 

 

4. Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å starte et arbeid hvor SMI-skolen vurderes viderørt 

som frittstående skole eller samordnet med annen videregående skole i Tromsø  

 

5. Fylkesrådet får i oppdrag å starte en god prosess for å samordne like tilbud mellom skoler 

og sikre skolene i den nye skolestrukturen i Tromsø et godt driftsgrunnlag gjennom en 
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optimal oppfyllingsgrad. I dette ligger det også å sikre gode lokaliteter for å samle hele 

Musikk, dans og drama-tilbudet. 

 

Fylkesrådets innstilling ble enstemmig vedtatt. Fylkestinget vedtok altså blant annet at Tromsø 

maritime skole sin virksomhet flyttes til Breivika. Det var lagt til grunn at utdanningsprogrammene 

Teknikk og industriell produksjon, elektrofag, Service og samferdsel og den maritime fagskolen fra 

Tromsø maritime skole skulle inn i den nye sammenslåtte skolen. Breivika videregående skole skulle 

renoveres, tilpasses, og det skulle renoveres, tilpasses og bygges til sammen 9800 m2 areal. Dette 

skulle gjøres innenfor ramme på kr 293 millioner kroner (nåverdi) med inntil 20 % påslag for 

utstyr og inventar. Den nye skolen skulle tas i bruk fra skolestart 2017. 

 

5.6 Midler lagt inn i økonomiplan 2014-2017 

Midler til investeringen ble i tråd med vedtaket lagt inn i økonomiplan 2014-201722. I 

økonomiplanen vises det fylkestingets vedtak og at total ramme for prosjektet er på kr 292,6 

millioner. Revisor oppfatter at midler til utstyr og inventar ikke ligger i beløpet lagt inn i 

økonomiplanen, og den tok dermed ikke høyde for påslaget til dette på inntil 20 %. Videre vises det 

i økonomiplanen at ved salg av skolested Tromsø maritime skole er det forutsatt at salgssummen 

skal benyttes til ekstraordinær nedbetaling av lån, anslagsvis 90 millioner kroner. I tillegg utgjør 

merverdiavgiftskompensasjon egenkapital på 58,8 millioner kroner. Låneopptak vil fra effektuering 

av salget (2018) utgjøre 136 millioner kroner. Renter og avdrag vil i all hovedsak finansieres av mer 

effektiv areal- og administrativ drift.   

 

5.7 Endringer i tilbudsstruktur  

I 2013 ble det gjort vedtak om hvilke utdanningsretninger som skulle legges til den nye skolen i 

Breivika. I juni 2014 ble det bestemt at ytterligere noen utdanningsretninger skulle legges til denne 

skolen, jf. fylkestingets sak 42/14, i møte 17.6.2016. Bakgrunnen for denne saken var at det måtte 

gjøres kostnadsreduserende tiltak innenfor utdanningsetaten. Det totale elevtallet ble ikke endret 

som følge av dette vedtaket. Det er ikke informasjon i den nevnte saken om at endringene som var 

bestemt ville få betydning for kostnad eller fremdrift i investeringsprosjektet.  

 

Arbeidet med funksjons- og arealprogram (FA-programmet) for den nye skolen i Breivika ble 

igangsatt i begynnelsen av 2015. Samtidig ble det arbeidet med organisatorisk å slå sammen Tromsø 

maritime skole og Breivika videregående skole. 

  

5.8 Funksjons- og arealprogrammet og styringsgruppen for byggesaker 

Første gang styringsgruppen for byggesaker behandlet sak om «Breivika Videregående skole – 

Nybygg og ombygging», var 23. januar 2015 – jf. sak 4/1523 I møtet vises det til at Utdanningsetaten 

 
22 Jf. fylkestingets sak 90/13 i møte 10.12.2013 
23 Sak 4/15 inneholdt en orientering av status på prosjektet 
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hadde igangsatt arbeidet med funksjons- og arealprogrammet, at var gjennomført to møter, og at det 

var planlagt at programmet skulle ferdigstilles i april 2015. Det rapporteres at skolen har signalisert 

at de satser på å overholde fristen, men de er inne i en periode med stort arbeidspress i forbindelse 

med sammenslåingen med Breivika videregående skole og Tromsø Maritime skole. En foreløpig 

fremdriftsplan for prosjektet var på dette tidspunktet:  

Dagens dato – april 2015:  utarbeidelse av funksjons- og arealprogram 

Mai/juni 2015:  funksjons- og arealprogram vedtas 

Juni 2015:   Tilbud på arkitekttjenester/areal-analyse 

Oktober 2015:   Vurdering av gjennomføringsstrategi 

November 2015:  Valg av gjennomføringsstrategi 

 

I arbeidet med funksjons- og arealprogrammet deltok elever og ansatte i brukergrupper, og det 

fremgår av dokumentet at det var omfattende brukermedvirkning i arbeidet. Helhetsgruppa hadde 

ansvar for den overordnede helheten i prosjektet samt mandat til å fatte vedtak på vegne av 

brukermiljøet. Helhetsgruppa besto av representanter for skoleeier, bygg og eiendom, skoleledelse, 

pedagoger, elevrepresentant, hovedverneombud og koordinator. Dybdegruppene24 var delt i 

utdanningsprogrammer og beskrives i dokumentet som viktige for å få god og rett medvirkning i 

hele prosessen med å bygge ny skole. Dybdegruppene deltok også i skrivingen av funksjons- og 

arealprogrammet. 

 

Figur 4: Organisering av brukergruppene, helhetsgruppe og dybdegrupper  

 
Kilde: Troms fylkeskommune 

 

 
24 I all hovedsak lærere på de ulike avdelingene som deltar i dybdegruppene EL, TIP, HO, RM og Fagskolen. 

Dybdegruppen for Drift og ledelse inneholder andre ansatte ved skolen. Elevene ved elevrådet har egen dybdegruppe 
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Funksjons- og arealprogrammet beskrev virksomheten ved skolen og forutsetningene for denne 

virksomheten. Dokumentet synliggjorde forhold som ville være viktige for utformingen av den 

fysiske rammen til den nye skolen i Breivika. 

Funksjons- og arealprogrammet omtalte dimensjoneringsgrunnlaget og forutsetningene for det nye 

bygget med hensyn til pedagogikk, arbeidsformer og fysiske løsninger.  Det omtalte studietilbudene 

og funksjonen til hvert enkelt studietilbud, inkludert intern organisering og arealbehov. Det 

inneholdt til slutt en sammenstilling av arealbehovene. Romprogrammet ble utarbeidet på 

bakgrunnen av funksjonsprogrammet, skolens arbeid med ny pedagogisk plattform og bestillingen 

fra oppdragsgiver. 

 

I sak 7/13 var det rapportert fra fylkesrådet om behov for renovering, tilpassing og nybygg på til 

sammen 9800m2. Etter dette var imidlertid flere utdanningsprogram lagt til skolen som skulle 

etableres i Breivika. Det ble dermed foretatt en beregning av arealbehov. I funksjons- og 

arealprogrammet var samlet arealbehov angitt til 11 407 m², jf. utklipp 13 nedenfor. 

 

Utklipp 13. Oppsummering av arealbehov ved den nye skolen i Breivika 
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Fylkesbyggesjefen tilrådde i det nevnte møtet 23.1.2015 i styringsgrupen for byggesaker at når 

funksjons- og arealprogrammet forelå skulle det engasjeres arkitekt for å utarbeide en arealanalyse 

som skulle være grunnlag for forslag til gjennomføringsstrategi. Det fremkommer også i fremlegget 

til dette styringsgruppemøtet at det er ønskelig å få vurdert om det er mulig å utnytte dagens areal 

bedre enn det ble gjort. Videre skulle gjennomføringsstrategien presenteres. 

 

Det var orientering om fremdriften i prosjektet i styringsgruppens møte 15.1.2016. I sak 5/16 

fremkommer det at utredningen av funksjons- og arealprogram pågår, og at det gjenstår noe 

aavklaring vedrørende arealbehovet for Fagskolen. På bakgrunn av dette ble den foreløpige 

fremdriftsplanen revidert: 

20.1.2016 Endelig funksjons- og arealprogram godkjent av Fylkesutdanningssjefen 

Februar/mars  Tilbud arkitekttjenester, mulighetsanalyse, sendes ut på åpen 

anbudskonkurranse 

Høst 2016:   Styringsgruppen for byggesaker behandler muligetsanalysen og gjør vedtak 

om utbyggingsstrategi  

 

5.10 Mulighetsstudie 

Fylkeskommunen fikk deretter utført en såkalt mulighetsstudie for om- og tilbygging av Breivika 

videregående skole. Oppdraget ble gitt til Verte AS som utarbeidet mulighetsstudien på bakgrunn 

av funksjons- og arealprogrammet. Det fremkommer av fremlegg i sak 3/17 i styringsgruppa for 

byggesaker at fylkeskommunen ga innspill til rapportversjoner; den var ikke fornøyd med de første 

versjonene som Verte utarbeidet. I dette møtet i styringsgruppen, som var den 2.3.2017, 

fremkommer det at fylkesbyggesjefen likevel ønsker å gjennomføre de forarbeidene som kan gjøres, 

som for eksempel innhente tilbud på miljøkartlegging av de byggene som var aktuelle å rive samt å 

få undersøkt betongkvaliteten i B-fløyen. 

 

Den endelige rapporten fra mulighetsstudien er datert 4.4.2017. Om prosessen står det i rapporten 

fra mulighetsstudien at det ble avholdt syv brukermøter med skolen for gjennom innspill og 

medvirkning å sikre gode rammer for den fremtidige utbygging. Gjennom disse møtene ble 

hovedkonsept og plassering av funksjoner diskutert og justert frem til de to alternativer som, ifølge 

rapporten, etter analyseprosessen sto frem som de to mest aktuelle utbyggingsstrategier.25 Fokus 

hadde, ifølge rapporten, vært å skape nærhet mellom relaterte fag og arealer for gjennom dette å 

skape rammene for økt sambruk, arealeffektivitet og faglige synergier i undervisningen. Rapporten 

var avgitt med et uttrykt formål om å gi et innblikk i bakgrunn for prosjektet, 

alternativer/vurderinger gjennom prosessen samt utdyper de to alternativer som ble utvalgt, både i 

forhold til innhold, organisering av byggetrinn og kostnader. 

 

I rapporten ble ti ulike utbyggingsalternativer presentert. Vertes anbefaling var å velge 

utbyggingsalternativ 10. 

 

  

 
25 De to mest aktuelle var alternativ 9 og 10 i mulighetsstudien 
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Utklipp 14. Bilder av mulighetsstudiens alternativ 10 for Ishavsbyen videregående skole 

  
Kilde: Mulighetsstudie, Verte 

 

Omstruktureringen av skolebyggene i Breivika som var foreslått i alternativ 10, ville ifølge 

rapporten inndeles i fem byggetrinn: 

Byggetrinn 1 inneholder riving av blokkene 1 til 3 

Byggetrinn 2 fraflytting av fag/funksjoner blokk B 

Byggetrinn 3 omfatter riving av blokk B 

Byggetrinn 4 oppføring av nybygget 

Byggetrinn 5 fortsettelse av den fagspesifikke nyordning av skolen 

 

I fylkestingets fremlegg i sak 7/13 var det lagt til grunn riving av blokkene 1 til 3 blant annet. Riving 

av blokk B er nytt sammenlignet med det som ble foreslått i saksfremlegget. Fylkesbyggesjefen 

opplyser at nærmere gjennomgang av B-fløyen viste at den var så mangelfull med hensyn til 

fleksibilitet, oppgradering av inneklima og universell utforming, at det det var mer fornuftig å sanere 

denne og bygge nytt. 

 

Verte AS begrunner anbefalingen i rapporten fra mulighetsstudien på følgende måte: 

«Vår anbefaling er derfor å jobbe videre med alternativ 10, dette på tross av en økt kostnadsramme 

og utfordringer i byggetiden. Vi mener dette i et lengre perspektiv vil være en bedre investering. 

Man ender opp med et nybygg, bygget henhold til dagens krav og morgendagens behov. 

Energiteknisk vil bygget enda kunne fremstå som et fremtidsrettet prosjekt med mulighet for 

pedagogisk integrering. Nybyggets konstruksjonssystem og tekniske anlegg tilrettelegges for størst 

mulig fleksibilitet slik det enkelt kan oppta fremtidens behovs-/ bruksendring. Alternativ 10 vil etter 

vår vurdering best ivareta skolens formulerte målsetning om å sammenføye Tromsø maritime skole 

og Breivika videregående skole til et likeverdig undervisningsareal under samme tak». 
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I utklippet på neste side er kostnadsoverslag til alternativ 10.   

 

Utklipp 15: Kostnadsoverslag for alternativ 10 i mulighetsstudien av Verte 

 
Kilde: Troms fylkeskommune 

 

De totale prosjektkostnadene som fremgikk av mulighetsstudien var på 340 millioner kroner for 

riving av fløy 1,2,3 og 5 og ombygging av fløy A, C og D. Prosjektkostnadene for riving av fløy B 

og nybygg var stipulert til 281 millioner kroner.  

 

5.11 Miljøkartlegginger 

Sintef Molab gjennomførte på oppdrag fra fylkeskommunen miljøkartlegginger i perioden 3.-7. juli 

2017 av de byggene som var planlagt revet; Blokk 1,2,3,4 og fløy B. Alle rommene i byggene ble 

kartlagt i henhold til tegninger som er vedlagt miljørapportene. Det ble funnet asbest i varierende 

mengder i samtlige bygg. I tillegg ble det funnet forekomster av andre helse- og miljøfarlige 

materialer i bygningsmassen som PCB, tungmetaller, ftalater (brukes til mykgjøring av plast). 

Sintefs rapporter ga anbefalinger om hvordan håndtering og fjerning av farlig avfall skulle gjøres. 

 
Det ble i tillegg tatt 13 jordprøver på forskjellige plasser ved samtlige bygg. Prøvene ble tatt like 

under overflaten på ca. 20 cm dybde, og det ble ikke påvist nevneverdig forurensing i noen av 

prøvene. Det fremgikk av rapporten at det burde tas jordprøver på dypere nivå mellom «Blokk 2» 

og «Blokk 3» for å sjekke eventuelle forurensinger fra oljeutskillere eller nedgravde tanker i 
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forbindelse med «den tidligere bilverkstedhistorikken» i «Blokk 3». Det samme var ansett å gjelde 

hvis det fantes nedgravde oljetanker andre plasser. 

 

Revisor oppfatter at kartleggingene avdekket fordyrende elementer ved riving/ombygging av 

byggene ved Breivika videregående skole.  

 

5.12 Rapporteringer om investeringsprosjektet til fylkestinget 

I etterkant av vedtaket i fylkestingsak 7/13, ble det altså gjort flere endringer i prosjektet med 

endrede forutsetninger og innhold26 i forhold til saksutredningen og vedtaket i saken. Før 

fremleggelsen av sak 82/17, som vi presenterer nærmere i neste kapittel, ble det ikke fremlagt egne 

saker om investeringsprosjektet for fylkestinget. Fylkestinget fikk informasjon om status i prosjektet 

ved behandlingen av økonomiplaner. I alle økonomiplanene vises det til grunnlaget for prosjektet 

er fylkestingets vedtak i sak 7/13.  

 

I økonomiplan 2014-2017 ble det lagt inn midler til investeringen som skulle være ferdigstilt i 2017. 

Av totalsum på kr 292,6 millioner, ville fylkeskommunens låneopptak være på kr 234 millioner. 

Økonomiplanen redegjør for driftskonsekvensen av å gjøre investeringen; renter og avdrag for 

perioden 2014-2020 herunder at mer effektiv areal- og administrativ drift ville finansiere deler av 

rente- og avdragene. Videre at salg av Tromsø maritime skole ville benyttes til ekstraordinær 

nedbetaling av lån. I økonomiplan for 2015-2018 rapporteres det til fylkestinget at ny videregående 

skole i Breivika gjennomføres som planlagt med noe forskyvning i fremdriften. Forsinkelsen er ikke 

konkretisert, men det er lagt inn budsjett for 2018, og vi oppfatter dermed at ferdigstillelse ikke er 

ansett å være før i løpet av 2018. I neste års økonomiplan er noe mer informativ med hensyn til 

forsinkelsen sammenlignet med fylkestingets vedtak i sak 7/13: det fremkommer at «funksjons- og 

arealprogrammet er utarbeidet, og nye lokaler er planlagt delvis tatt i bruk høsten 2018 og resterende 

areal fra høsten 2019». Videre er det informasjon om at bevilgningene i økonomiplanperioden er 

prisjustert og at det endelige behovet for utstyr og inventar ikke er utredet. I økonomiplanen for 

2017-2020 vises det til at total bevilgning er kr 299,3 millioner, og i økonomiplanperioden er den 

kr 298,8 millioner. Bevilgningen er justert med kommunal deflator på 2,3 % i perioden. Her inngår 

der informasjon om at nye lokaler er planlagt delvis tatt i bruk høsten 2019 og resterende areal fra 

høsten 2020. Om utstyr og inventar som ikke inngikk i kostnadsrammen, rapporteres det om at det 

endelige behovet for dette vil bli utredet i løpet av 2017 slik at det kan tas inn i den samlede 

investeringskalkylen. 

 

5.13 Fylkestingsak 82/17, revidert kostnadsramme 

I oktober 2017 ble det fremlagt egen sak for fylkestinget om investeringsprosjektet. 

Fylkesbyggesjefen utarbeidet – som følge av endringene som hadde blitt gjort i forhold til 

fremlegget og vedtaket i sak 7/13 – i samarbeid med utdanningsetaten og økonomisjef sak til 

fylkesrådet og fylkestinget med nytt forslag til omfang av prosjektet og ny kostnadsramme. I 

 
26 Jamfør Funksjons- og arealprogrammet som ble utarbeidet 
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fylkestinget 17. oktober 2017 ble sak 82/17 om revidering av investeringsprosjektet lagt frem. 

Saksutredningen redegjorde for de endrede forutsetningene, og til saken var det to vedlegg; Plan- 

og økonomikomiteens innstilling samt mulighetsstudie gjennomført av Verte.  

 

På bakgrunn av mulighetsstudien hadde fylkesbyggesjefen27 bearbeidet prosjektet med tanke på hva 

som skulle ombygges, rives og bygges av nye arealer, og dette gav et nytt kostnadsanslag for 

prosjektet. De endrede forutsetningene gjaldt areal i den nye skolen, hvilken bygningsmasse det 

skulle gjøres tiltak ved, økte byggekostnader samt at kostnader til inventar, utstyr og sanering ikke 

var medregnet. 

 

De arealmessige forutsetningene var altså endret i tidsperioden fra fylkestingets vedtak i sak 7/13. 

Blant annet var ikke Pedagogisk Psykologisk Tjeneste/Oppfølgingstjenesten (PPT/OT) omfattet i 

vedtaket i sak 7/13. I 2015 ble PPT/OT flyttet til Tromsø maritime skole, og som en følge av at 

Tromsø maritime var vedtatt solgt, ble det i utredningen til sak 82/17 lagt til grunn at PPT/OT skulle 

lokaliseres til nye Ishavsbyen videregående skole. Det var også endrede forutsetninger omkring 

arealet som skulle rives/saneres, renoveres og bygges nytt - som følge av mulighetsanalysen av 

arkitektfirmaet Verte. Det fremgikk av saksutredningen at: 

• Byggene 1, 2, 3 og 5 rives og erstattes med undervisningslokaler i nytt bygg. Dette samsvarer 

med forutsetningene i sak 7/13. 

• Fløy A, C og D ombygges for å oppnå økt arealutnyttelse/effektivitet. 

• Bygg B foreslås revet da arealene i hovedsak ikke er egnet til undervisningsformål. 

Funksjonene som var forutsatt plassert i dette bygget, legges inn i ombygde arealer i 

eksisterende bygg og nybygg. I sak 7/13 var bygg B forutsatt ombygd. 

• PPT/OT som i 2015 ble flyttet til Tromsø maritime skole, plasseres i nytt bygg. Sak 7/13 

omfattet ikke PPT/OT. 

 

I saksutredningen til sak 82/17 var forutsetningene knyttet til areal oppsummert som tabell 6 viser.  

 

Tabell 6: Oppsummering av arealmessige forutsetninger 

 
Kilde: Troms fylkeskommune 

 

 
27 Behandlet i styringsgruppen 6. september 2017 
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Enkelte kostnader var ikke tidligere medregnet eller synliggjort for fylkestinget. Det gjaldt tiltak – 

som på dette tidspunktet ble stipulert til å utgjøre til sammen kr 114 millioner: 

- Utstyr og inventar, 75 millioner kroner 

- Saneringskostnader og nødvendig miljøsanering, 24 mill. kroner  

- Midlertidig drift av skolen i byggeperioden, 15 mill. kroner 

 

Andre forhold som saksutredningen viste til, var økte byggekostnader. Saksutredningen viste til at 

utviklingen i byggekostnadene i perioden 2013 - 2017 hadde vært betydelig høyere enn den 

generelle prisstigningen. Det sto videre i saksutredningen at: «På bakgrunn av erfaring fra 

investeringsprosjektene på Senja vgs. og nye Bardufoss vgs., er anslag på byggekostnadene økt fra 

30.000 kr/m2 til 45.000 kr/m2». Fylkesbyggesjefen opplyser i samtale med revisor at det i 

byggemarkedet i Tromsø har vært en sterk vekst i kostnadene og at enhetsprisene som de brukte i 

beregningene i 2013, ikke lengre var ansett holdbare.  

 

De økonomiske konsekvensene som følge av endrede forutsetninger og innhold, ble presentert i 

saksutredningen som vist i tabellen under. Renoveringskostnadene på 20 000 kr/m² var noe lavere 

enn det som var beregnet i 2013 (25 000 kr/m²).  

 

Tabell 7: Beregninger av økte kostnader

 
Kilde: Troms fylkeskommune 

 

Revisor har vært i kontakt med økonomisjefen i Troms fylkeskommune som var involvert i 

utarbeidelse av og fremstilling av fylkestingssakene 7/13 og 82/17. Hun opplyser at i saken fra 2013 

var det som kjent ikke tatt høyde for inventar og utstyr i kostnadsanslaget - selv om det var grunnlag 

for å inkludere dette på det tidspunktet. Hun opplyser videre at fylkeskommunen i dag har endret 

rutinene ved at de nå beregner midler til inventar og utstyr samt kostnader ved eventuelle 

midlertidige lokaler, rivning og lignende. Hun mener at øvrige forhold som endret forutsetningene 

knyttet til investeringen var vanskelig å forutse i 2013. For fremtiden må det vurderes om det bør 

gjøres større avsetning knyttet til usikkerhet i slike prosjekter som dette. 

 

Fylkestinget vedtok innstillingen og ny kostnadsramme på 600,5 millioner kroner: 

 

1. Det renoveres og bygges nytt til sammen 12.700 m2 for å samle «Ishavsbyen vgs.» i 

Breivika. 

2. Totalt 8.000 m2 gammel bygningsmasse rives i Breivika. 

3. Investeringskostnader, inkludert inventar og utstyr, samt kostnader til midlertidig drift i 
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byggeperioden totalt kr 600.500.000 innarbeides i økonomiplanen. 

4. Prosjektet finansieres slik: 

          
5. Tromsø maritime skole m/eiendom selges og salgsinntekten erstatter deler av låneopptaket. 

 

5.14 Oppdatert funksjons- og romprogram 

Funksjons- og arealprogrammet for den nye skolen i Breivika ble oppdatert i juni 2018. 

Fylkesutdanningssjefen hadde det administrative ansvaret for gjennomføringen, og FA-programmet 

ble utarbeidet av rektor og koordinator for helhetsgruppen i samarbeid med elever og ansatte 

(dybdegrupper). FA-programmet omtaler grunnlaget og forutsetningene for det nye bygget med 

hensyn til pedagogikk, arbeidsformer og fysiske løsninger. Videre inneholder FA-programmet 

redegjørelse for studietilbudene og funksjonen til hvert enkelt studietilbud, inkludert intern 

organisering og arealbehov. I vedlegg til FA-programmet fremgår mer detaljert oversikt over 

enkelte av utdanningstilbudenes funksjons- og arealbehov. Det er i tillegg synliggjort hvilke typer 

utstyr og innredning som er ønskelig i produksjonslokaler/verksted ved den nye skolen, og dette 

beskrives som en «veiledning» og «ikke et absolutt krav». Arealbehovet ble ikke endret ved 

revideringen av FA-programmet; arealbehovet var angitt til 11 407 m2 

 

Når det gjelder beregninger av arealbehovet, opplyser fylkesbyggesjefen at de benytter et 

regneverktøy til dette. Han legger til at fagskolen28 (Bygg- og anleggsfag, Elektro-, Maritime og 

Helsefag) ikke «ligger inne» i dette regneverktøyet fordi fagskoletilbudet er ulikt i fylkene i landet, 

og dermed har det ikke vært behov for å lage et felles verktøy for dem. For fagskolene ble det brukt 

erfaringstall og erfaringsgrunnlag fra de enkelte fylkene og enkelte skolene. I og med det er såpass 

stor andel fagskoledrift (jamfør tabell nedenfor) ved Ishavsbyen, har arbeidet vært utfordrende, og 

fylkesbyggesjefen sier at skolen trengte å gjøre en ny gjennomgang av organisasjon og 

undervisningstilbudet ved fagskolen og det samlede arealbehovet. Tabellen nedenfor viser 

elevtallsprognosene slik de er presentert i FA-programmet. Prognosene tar utgangspunkt i skolens 

elevtall og utdanningstilbud vedtatt i fylkestinget 17. juni 2015 og var fremskrevet etter prognoser 

fra SSB. 

 

  

 
28 Fagskolen i Troms avd. Tromsø drives etter: Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven), Forskrift om 

kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, Forskrift om fagskoleutdanning, 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 
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Tabell 9: Elevtallsprognoser, Ishavsbyen vgs. og fagskolen 

 
Kilde: Troms fylkeskommune 

 

Om regneverktøyet forklarer fylkesbyggesjefen at for ca. 15 år siden overtok Fylkenes 

eiendomsforum29 (FEF) et verktøy som Nordland fylkeskommune hadde utviklet for planlegging av 

nye skolebygg. Verktøyet er erfaringsbasert og har etter at FEF overtok det, blitt videreutviklet 

basert på en stor database fra byggeprosjekt i alle landets fylker. Verktøyet fungerer slik at når en 

ny skole skal planlegges, data er innsamlet om hvilket utdanningsprogram som skal være i den nye 

skolen, og antall elever som skal knyttes til det enkelte program samt hvor stor administrasjonen 

skal være, er fastslått, kan arealbehovet beregnes ved hjelp av verktøyet. Fylkesbyggesjefen 

opplyser videre at verktøyet er regnearkbasert, og drifts- og utbyggingssenteres har fått opplæring i 

å bruke det. Verktøyet vedlikeholdes fortløpende gjennom et «spleiselag» mellom fylkene. 

 

I styringsgruppemøte 12. oktober 2018 sak 22/18 ble det reviderte FA-programmet presentert og 

godkjent. Her ble det i tillegg orientert om at ny tilbudsstruktur i de videregående skolene er vedtatt 

av regjeringen. Utdanningsdirektoratet har gjennomgått alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer og 

overleverte anbefalinger om endringer til Kunnskapsdepartementet 30. september 2016. 

Regjeringens forslag til endringer i fag- og yrkesopplæringen ble sendt på høring 4. mai 2017, med 

høringsfrist 4. september 2017. Ny nasjonal tilbudsstruktur for yrkesfagene ble vedtatt i mars 2018. 

Antallet yrkesfaglige utdanningsprogram økes fra 8 til 10 i den nye strukturen. Endringene skal føre 

til tidligere og økt faglig spesialisering allerede fra første året i videregående opplæring. I tillegg til 

nye utdanningsprogram blir det flere programområder på Vg2 for ytterligere spesialisering. I 

 
29 Fylkesbyggesjefene i alle fylkene har et samarbeidsforum – Fylkenes eiendoms-forum (FEF) – der de møtes jevnlig 

for å oppdatere hverandre på deres felles arbeidsområde: bygg- og eiendomsforvaltning i fylkene. 
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departementets endringer er det også ryddet i antall lærefag for å fase ut lærefag som har hatt få og 

ingen lærlinger de siste årene. 

 

Ny yrkesfaglig tilbudsstruktur i Troms ble behandlet og vedtatt 2. juli 2019 i fylkesrådet. Av 

saksfremlegget fremgår det at den nye yrkesfaglige strukturen ikke medfører behov for økonomiske 

eller administrative endringer som ikke kan dekkes innenfor sektorens rammer. 

 

5.15 Innkjøpsstrategi – anbudsform 

Fylkeskommunen kunngjorde i oktober 2018 konkurranse om nybygg/ombygging av Ishavsbyen 

videregående skole. Valgte anskaffelsesprosedyre var åpen anbudskonkurranse. Funksjons- og 

arealprogrammet var en del av konkurransegrunnlaget for utarbeidelse av løsninger for 

byggeprosjektet.  

 

Troms fylkeskommune har i flere investeringsprosjekter valgt samspillkontrakt etter en åpen 

konkurranse som innkjøpsstrategi. Blant annet ble denne kontraktsformen benyttet i forbindelse 

med nybygg ved Senja videregående skole og nye Bardufoss videregående skole. 

Fylkesbyggesjefen opplyser at fylkeskommunens erfaringer viser at det har vært utfordrende med 

hensyn til gjennomføring og økonomi. På bakgrunn av dette ble advokatfirmaet Haavind engasjert 

for gjennomgang av fylkeskommunens kontrakter på disse to prosjektene.  

 

For nærmere forklaring om hva samspillsentreprise er, har Difi følgende redegjørelse på sine 

nettsider om anskaffelser30. 

 

Åpner for større grad av ansvars- og risikofordeling mellom alle partene i et bygge- eller anleggsprosjekt. I 

samspillentrepriser kontraheres som regel en såkalt samspillsgruppe bestående av de viktigste 

prosjekterende og utførende. Medlemmene i samspillgruppen har i fellesskap ansvaret for prosjekteringen 

frem mot en omforent målpris. 

 

Det er to hovedformer for samspillsentrepriser: 

• Samspill med incitament: Etter skisse-/forprosjektet utføres arbeidene som regningsarbeid, med 

avtalt fordeling dersom faktisk kostnad er mindre eller større enn avtalt målpris. 

• Samspill til totalentreprise: Etter skisse-/forprosjektet overtar samspillsgruppen ansvaret og det 

skrives totalentreprisekontrakt. 

 

Styringsgruppa for byggesaker behandlet notat fra Haavind i sak 22/18 den 12. oktober 2018, og 

fylkesbyggesjefen var i sin saksutredning enig i Haavinds vurderinger om endringer av kontrakten 

for å bedre kostnadskontroll. I saksutredningen fremgår det at notatet bekrefter fylkeskommunens 

oppfatning vedrørende samspillkontrakter på følgende områder: 

 

Samspill i en innledende fase utvikler prosjektet i fellesskap mellom entreprenør/underleverandører og 

byggherre med brukerrepresentanter. I dette fellesskapet – samspillet – utnyttes partenes respektive 

 
30 https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/byggeprosessen-steg-steg/prosjektering  

https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/byggeprosessen-steg-steg/prosjektering
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kompetanse på en kreativ og positiv måte. Prosessen er åpen og inkluderende og gir oss som byggherre god 

forståelse og innsyn i hele utviklings- og prosjekterings-prosessen. Arbeidet konkluderes med et prosjekt og 

en byggekostnad (målsum) som senere skal være grunnlag for et byggeprosjekt. 

Samspill i gjennomføringsfasen skal på samme måte gjennomføres i en åpen prosess med fullt innsyn i valg 

av løsninger og mht økonomi. Et felles ansvar for prosjektets økonomi – ubrukte midler i forhold til «målsum» 

deles likt mellom partene, og overskridelser det samme. 

Tanken har vært at det økonomiske insitament som ligger i å gjøre prosjektet så økonomisk rimelig som mulig 

skulle være nok til å unngå overskridelser. Dessverre har ikke det vært tilfelle i de to prosjektene. Og med 

dårlig økonomistyring i prosjektet oppstår også gjerne konflikter mellom partene. Behovet for å revurdere 

denne del av samspillkontraktsformen er derfor stort. 

 

På bakgrunn av notatet er konklusjonen fra fylkesbyggesjefen følgende:  

Samspill velges i Fase1 som tidligere, men arbeidet gjøres grundigere slik at kvaliteten på grunnlaget for 

kalkylen i Fase 2 – gjennomføringsfasen – forbedres slik at alle kostnader som kan planlegges inn i prosjektet 

kan beregnes og forutsies. Samtidig må entreprenøren selv bære risikoen for evt. feilkalkulasjoner og 

kostnadselementer som uteglemmes fra kalkylen. 

 

Byggefasen vil da i neste omgang bli kontraktfestet som en ordinær totalentreprise med fastpris. Med dette 

vil vi sikres at kostnadsoverskridelser som kommer – og som byggherren ikke har ansvar for – vil være 

totalentreprenørens egen risiko og ansvar. 

 

Styringsgruppen sluttet seg til konklusjonene fra fylkesbyggesjefen og vedtok at det skulle benyttes 

totalentreprise med samspill i innledende fase i en åpen anbudskonkurranse for Ishavsbyen 

videregående skole.  

 

Troms fylkeskommune signerte høsten 2019 kontrakt med Bjørn Bygg AS. Det er planlagt at 

samspillsfasen skal avsluttes omtrent 1.1.2020, og at byggestart blir høsten 2020. Det er planlagt at 

skolen skal være klar til bruk årsskiftet 2022/202331.  
 

 

  

 
31  http://www.tromsfylke.no/signerte-kontrakt-for-bygging-av-nye-ishavsbyen-videregaaende-skole/ 
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6 OPPSUMMERING, REVISORS VURDERINGER OG 
KONKLUSJONER 

Var Troms fylkeskommunes planlegging av Ishavsbyen videregående skole i tråd med krav 

og anbefalinger på området? 

 

 
 

I sak 7/13 foreslo fylkesrådet – og fylkestinget vedtok – å flytte virksomheten ved Tromsø maritime 

skole til Breivika videregående skole samt renovere, tilpasse og bygge til sammen 9800 m2 areal 

ved Breivika videregående skole. Bakgrunnen for at fylkesrådet la fram sak 7/13, var fylkestingets 

behandlinger og bestillinger til fylkesrådet i sakene 98/09, 34/10 og 34/11 vedrørende 

skolestrukturen. Disse sakene omhandlet skolestrukturen som i Tromsøregionen på dette tidspunktet 

besto av seks videregående skolesteder. I skolestrukturen måtte det gjøres tiltak for å bedre 

kvaliteten og bredden i fagtilbudet, samle fagtilbud, fornye bygningsmasse for å ivareta sentrale 

krav, sikre økonomisk bæreevne og reduksjon av arealer32.  

 

Fylkesrådets innstilling i sak 7/13 besto av flere punkter under temaene retningslinjer og prinsipper 

for arbeid med skolestruktur i Tromsø og endringer i fremtidig skolestruktur i Tromsø i 

tidsperspektivet 2014-2015. Innstillingens punkter som omhandlet flytting av opplæring gitt ved 

Tromsø maritime skole til Breivika videregående skole samt renovering, tilpassing og bygging ved 

Breivika videregående skole, må oppfattes som forslag om å igangsette en konkret investering/et 

 
32 Sakene om skolestruktur omhandler ikke bare skolene i Tromsøregionen, men det er kun denne delen av 

«skolestruktursakene» som har relevans for denne forvaltningsrevisjonen 

Revisjonskriterier: 

 

Troms fylkeskommune 

• v/Utdanningsetaten skal ha gjort analyser av behov for å gjøre investering. 

Behovsanalysen bør inneholde redegjørelser for brukernes behov, alternative løsninger, 

kostnader til drift og vedlikehold, tilstandsvurdering. Brukermedvirkning bør være sikret 

i behovsanalysen 

• v/Utdanningsetaten skal ha forelagt behovsanalysen for styringsgruppen for behandling 

i denne 

• v/Styringsgruppen for byggesaker skal ha utarbeidet foreløpig kostnadsoverslag og 

forelagt dette for fylkesrådet 

• v/Utdanningsetaten skal ha utarbeidet funksjons- og arealprogram og fremlagt dette for 

godkjenning i Styringsgruppen for byggesaker 

• v/Fylkesbyggesjefen skal foreslå valg av innkjøpsstrategi for vedtakelse i 

styringsgruppen for byggesaker 

• v/fylkesrådet må iverksette fylkestingets vedtak 

 
Kilde: Kommuneloven, Concept og         

           Instruks for styringsgruppen for byggesaker 
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konkret bygge- og renoveringsprosjekt. Lokalene antydes tatt i bruk fra og med skolestart 2017 og 

investeringskostnaden ble anslått til kr 293 millioner kroner (nåverdi med inntil 20 % påslag for 

utstyr og inventar).  

 

Som følge av at det ble lagt fram sak om igangsettelse av et investeringsprosjekt, vurderer revisor 

planleggingen fram til sak 7/13 opp mot revisjonskriterier utledet fra kommuneloven, 

fylkeskommunens interne reglementer og såkalt beste praksis for gjennomføring av kommunale 

investeringsprosjekter. Fylkestinget vedtok investeringen i sak 7/13, og kostnaden ble innarbeidet i 

økonomiplanen. Fylkesrådet var da ansvarlig for at planleggingen av investeringsprosjektet ny 

videregående skole i Breivika var i tråd med fylkestingets vedtak. Instruksen for styringsgruppen 

for byggesaker gir føringer for den videre planleggingen, og gjeldende kostnadsramme var kr 293 

millioner (nåverdi, og ikke inkludert kostnader til utstyr og inventar). Fylkestinget ble i sak 82/17 

forelagt sak om investeringsprosjektet og vi vurderer også planleggingen fram til framleggelsen av 

denne saken. 

 

Vår undersøkelse viser at fremleggelse av sak 7/13 var fylkesrådets oppfølging av fylkestingets 

vedtak i sak 34/11: Fylkestinget ba om at fylkesrådet kom tilbake til fylkestinget med ny sak om 

skole- og tilbudsstruktur for Tromsøregionen. Troms fylkeskommune v/Utdanningsetaten hadde på 

bakgrunn av sak 34/11 utarbeidet dokumentet «Ny skolestruktur i Tromsø? Høringsdokument 20. 

september 2012». I dette viste Utdanningsetaten til at det var nødvendig å gjennomføre tiltak som 

reduserte Troms fylkeskommunes utgifter til videregående opplæring. Dette for å kunne drive 

innenfor vedtatte budsjettrammer og for å frigjøre midler til å heve kvaliteten på opplæringstilbudet 

og det fysiske arbeids- og læringsmiljøet. Formålet med utredningen var å vise hvordan 

fylkeskommunen kunne redusere bygningsmasse og optimalisere oppfyllingsgrad i Tromsø 

gjennom en strukturendring, og samtidig styrke den videregående opplæringen. Høringsdokumentet 

inneholder informasjon om behovet skoleeier har for å gjøre endringer i eksisterende skolestruktur 

i Tromsø og behovet som elevene har. Høringsdokumentet drøfter seks ulike modeller for 

skolestrukturen og det inngår informasjon om kostnader til drift og vedlikehold for hver av 

modellene. Høringsdokumentet ble sendt på høring til blant annet de videregående skolene, 

kommuner, råd/utvalg og organisasjoner. I høringsdokumentet hvor det inngikk flere ulike modeller 

for skolestrukturen, var det også drøftelser av hvilke skolesteder som ikke ville videreføres i de ulike 

modellene, behov for renovering, tilbygg og oppussing ved skolene som ble foreslått å bestå. 

Revisors vurdering er på den bakgrunn at Troms fylkeskommune v/Utdanningsetaten har oppfylt 

revisjonskriteriet om å ha gjort analyser av behov for å gjøre investering, og at behovsanalysen bør 

inneholde redegjørelser for brukernes behov, alternative løsninger, kostnader til drift og 

vedlikehold samt at brukermedvirkning bør være sikret i behovsanalysen. Modellene var i løpet av 

dette arbeidet til Utdanningsetaten ikke utredet som faktiske byggeprosjekter. Det var ikke 

gjennomført en grundig tilstandsanalyse i forbindelse med utarbeidelse av høringsdokumentet om 

fremtidig skolestruktur. En behovsanalyse bør inneholde tilstandsvurderinger, jf. det utledete 

revisjonskriteriet om anbefalinger om behovsanalysens innhold. Revisor kan ikke legge til grunn at 

grundige tilstandsvurderinger burde vært gjort før fremleggelse av sak 7/13 – saken omhandlet både 

beslutning om investering og var sak om endringer i skolestrukturen. Investeringen ved Breivika 

videregående skole var ett av midlene for å oppnå målsetningene formulert for skolestrukturen. 
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Imidlertid ble det gjort nærmere vurderinger av byggene senere i prosessen, og da ble det også 

gjennomført miljøkartlegginger.  

 

Behovsanalysen og de påfølgende høringssvarene ble ikke forelagt styringsgruppen for byggesaker 

da dette var klart i 2012. Første gang saken om investeringen ved Breivika videregående 

skole/Ishavsbyen videregående skole ble behandlet i styringsgruppa, var 23. januar 2015. Da hadde 

fylkesrådet lagt fram sak om å gjøre investering i skolebygget i Breivika og funksjons- og 

arealprogrammet var ferdig. Det fremgår av fase 0 i instruksen for styringsgruppen for byggesaker 

at den skal behandle de foreliggende behovsbeskrivelser, vurdere foreløpige kostnadsoverslag og 

legge forslag fram for fylkesrådet for innarbeiding i økonomiplan. Revisors funn viser altså at 

styringsgruppa fikk saken til behandling nesten to år etter at investeringen første gang ble inntatt i 

økoniomiplanen.  

 

Instruksen for styringsgruppen for byggesaker bestemmer at: «Styringsgruppen har ansvar for 

gjennomføring av alle fylkeskommunale bygge- og anleggsarbeider, herunder også større 

ombyggingsarbeider og som administreres av Drifts- og utbyggingssjefen. Gruppen har fullmakt til 

å gjennomføre godkjente prosjekter i henhold til fastsatt reglement og innenfor de rammer som er 

vedtatt av fylkestinget.» Av mandatet fremgår det altså at styringsgruppens fullmakt til å 

gjennomføre investeringsprosjekter er betinget av rammene som er vedtatt av fylkestinget. Revisor 

forstår av dette at styringsgruppa får ansvar for å følge opp byggeprosjekt når fylkestinget har gjort 

vedtak om investering, og i dette tilfellet ble vedtaket gjort i sak 7/13. Revisor vurderer på denne 

bakgrunn at styringsgruppa ikke måtte bli forelagt behovsutredningen, men at styringsgruppen i 

etterkant av sak 7/13 burde fulgt opp saken i tråd med fase 0 i sin instruks. Revisjonskriteriene om 

at Troms fylkeskommune v/Utdanningsetaten skal ha forelagt behovsanalysen for styringsgruppen 

for behandling i denne og at Troms fylkeskommune v/styringsgruppen for byggesaker skal ha 

utarbeidet foreløpig kostnadsoverslag og forelagt dette for fylkesrådet, er ikke oppfylt for sak 7/13. 

 

Kostnadsanslaget for renovering, tilpassing og nybygg ved Breivika videregående skole hadde altså 

ikke vært til behandling i styringsgruppen for byggesaker før vedtakelsen av investeringsprosjektet 

i sak 7/13. Kostnadsanslaget gjaldt for 9800 m2 areal. Det fremgikk uttrykkelig av innstillingen at 

beløpet på kr 293 millioner var nåverdi og at kostnader til utstyr og inventar kom i tillegg. Revisor 

oppfatter av foreliggende informasjon om planleggingen fram til sak 7/13 at det ikke var gjort 

utredninger av prosjektet som et byggeprosjekt, men at beregningen var gjort med utgangspunkt i 

nybyggkostnad og renoveringskostnader pr m2 (nybyggkostnad kr 32 000 pr m2 eksklusiv inventar 

og utstyr og renoveringskostnad kr 25 000 m2 eksklusiv inventar og utstyr). Opplysningene fra 

fylkesbyggesjefen om at det ikke var gjort tilstrekkelig vurdering av byggene i forbindelse med 

utarbeidelse av høringsdokumentet i forkant av 7/13 kan tolkes som en bekreftelse på at de første 

utredningene hadde visse mangler. 

 
Troms fylkeskommune arbeidet etter fylkestingets vedtak i sak 7/13 med planleggingen av den nye 

skolen i Breivika. Funksjons- og arealprogrammet ble ferdig i januar 2015, og det ble da forelagt 

for styringsgruppen for byggesaker. Revisors vurdering er at revisjonskriteriet om at Troms 

fylkeskommune v/Utdanningsetaten skal ha utarbeidet funksjons- og arealprogram og fremlagt dette 
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for godkjenning i styringsgruppa for byggesaker, er oppfylt. Endelig funksjons- og arealprogram 

ble behandlet av styringsgruppen i januar 2016, og styringsgruppen var da kjent med – og hadde 

akseptert – at dette arbeidet tok lengre tid enn opprinnelig planlagt. Allerede på dette tidspunktet i 

planleggingen av investeringsprosjektet, var det klart at fylkestingets vedtak om at skolen ville tas i 

bruk i 2017 ikke var realiserbart. På dette punkt er dermed revisors vurdering at fylkesrådet ikke 

oppfylte revisjonskriteriet om å iverksette fylkestingets vedtak, jf. ordlyden i vedtaket om at «det 

tas sikte på å ta i bruk de nye arealene fra og med skolestart 2017».  

 

I den videre planleggingen av investeringsprosjektet etter fylkestingets vedtak i sak 7/13 ble det 

gjort grundigere utredninger av bygningsmassen. Etter vedtaket i sak 7/13 ble det truffet vedtak i 

fylkestinget som medførte endringer i opplæringstilbudet som skulle gis ved skolen. Disse 

vedtakene ble hensyntatt i det videre utredningsarbeidet, og revisors vurdering er på dette punkt at 

fylkesrådet oppfylte revisjonskriteriet om å iverksette fylkestingets vedtak.  

 

Når det gjelder kostnadsrammen på 293 millioner, er det ikke relevant å vurdere hvorvidt fylkesrådet 

iverksatte vedtaket i tråd med fylkestingets vedtak. Det ble avdekket behov for å gjøre tiltak med en 

større bygningsmasse enn det som var rapportert til fylkestinget i sak 7/13. Utredninger og 

kartlegginger avdekket også enkelte fordyrende elementer ved riving/ombygging av byggene. 

Revisor oppfatter at fylkesrådet i løpet av planleggingen ble kjent med at denne kostnadsrammen 

ikke var realistisk. Fylkestinget ble forelagt ny kostnadsramme i sak 82/17. 

 

Fylkestinget vedtok i sak 82/17 at det renoveres og bygges nytt til sammen 12 700 m2 for å samle 

Ishavsbyen videregående skole i Breivika. Totalt 8000 m2 gammel bygningsmasse skulle rives. 

Investeringsprosjektet var relativt endret sammenlignet med investeringsprosjektet fremlagt for 

fylkestinget i sak 7/13. Før fremleggelse av saken hadde styringsgruppen behandlet 

kostnadsoverslag og oppdatert funksjons- og arealprogram. Etter revisors vurdering har Tromsø 

fylkeskommune v/styringsgruppen for byggesaker oppfylt revisjonskriteriet om å ha utarbeidet 

foreløpig kostnadsoverslag og forelagt dette for fylkesrådet. Etter revisors vurdering har Troms 

fylkeskommune v/Utdanningsetaten oppfylt revisjonskriteriet om å utarbeide funksjons- og 

arealprogram og fremlegge dette for godkjenning i styringsgruppen for byggesaker. Funksjons- og 

arealprogrammet, opprinnelig utarbeidet i 2015, ble revidert etter fylkestingets vedtak i sak 82/17.  

 

Vår undersøkelse viser at valgte innkjøpsstrategi var åpen anbudskonkurranse, og at det skulle 

engasjeres entreprenør som først skulle være i en samspillsfase med Troms fylkeskommune og som 

deretter skulle gjennomføre byggeprosjektet som totalentreprise. Som følge av de utredninger som 

ble gjort og styringsgruppens vedtakelse av innkjøpsstrategi, er revisors vurdering at Troms 

fylkeskommune v/fylkesbyggesjefen har oppfylt revisjonskriteriet om å foreslå valg av 

innkjøpsstrategi for vedtakelse i styringsgruppen for byggesaker.   

 

På bakgrunn av revisors funn og vurderinger er vår konklusjon som følger: 

 

Troms fylkeskommunes planlegging av Ishavsbyen videregående skole var i stor grad, men ikke 

fullt ut i tråd med krav og anbefalinger på området.  
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Ble fylkestinget forelagt et forsvarlig beslutningsgrunnlag før vedtak om gjennomføring av 

investeringsprosjektet? 

 

 
 

I sak 34/11 «Skolestruktur i Tromsø-regionen» ba fylkestinget fylkesrådet om å komme tilbake til 

fylkestinget med sak om ny skole- og tilbudsstruktur for Tromsøregionen i løpet av 2012. 

Fremleggelsen av sak 7/13 var fylkesrådets svar på bestillingen i sak 34/11. Fylkesrådet la i denne 

saken ikke kun fram en sak om skolestruktur, men også sak om å gjøre investering/igangsette et 

bygge- og renoveringsprosjekt. Denne forståelse har revisor ut fra ordlyden «Breivika videregående 

skole: Det renoveres, tilpasses og bygges til sammen 9800 m2 areal ved Breivika videregående 

skole for å ta imot og samordne tilbudene innen utdanningsprogrammene Teknikk og industriell 

produksjon, elektrofag, service og samferdsel og den maritime fagskolen fra Tromsø maritime 

skole». Denne forståelsen understøttes også av at fylkeskommunen i etterkant av vedtaket i sak 7/13 

igangsatte planleggingen av investeringen ved Breivika videregående skole. Revisor oppfatter av 

ordlyden i vedtaket i sak 34/11 at det ikke ble gitt en konkret bestilling fra fylkestinget om å bli 

forelagt sak om investering. Det var imidlertid i de tidligere sakene om skolestruktur som 

fylkestinget behandlet, informasjon om at det var behov for renovering, tilpassing, sammenslåing 

av skolesteder i Tromsøregionen. Revisors vurdering er at fylkesrådet med sitt fremlegg i sak 7/13 

oppfylte revisjonskriteriet om at saksutredninger fra fylkesrådet må svare på fylkestingets bestilling.  

 

I fremlegg til sak 7/13 redegjøres det for historikken, det vil si bakgrunnen for at fylkesrådet kom 

til fylkestinget med denne saken. Under disse redegjørelsene fremgikk det at det måtte gjøres noe 

med skolestrukturen i Tromsøregionen for å spare penger. Slike innsparinger kunne gjennomføres 

ved samarbeid, samlokalisering og endring av tilbudsstruktur. Videre var det i tidligere saker 

konstatert at skoledriften måtte bli mer effektiv og at en løsning for å oppnå det var å redusere 

bygningsmasse. Fylkesrådet redegjorde i sak 7/13 for dette og for følgen av ikke å gjøre investering. 

Revisjonskriterier: 

 

Troms fylkeskommune v/fylkesrådet bør fremlegge for fylkestinget 

 

• Sak som svarer på fylkestingets bestillinger 

• Drøftelser av behovet for å gjøre investeringen 

• Drøftelser av alternative løsninger og anbefalt alternativ 

• Beskrivelse av prosjektet 

• Kostnadsramme for prosjektet. Kostnadsrammen bør inneholde opplysninger om 

eventuell usikkerhet 

 

 
Kilde: Kommuneloven, Budsjettforskriften, Veilederen  

           Budsjettering av investeringer og avslutning av  

           investeringsregnskapet, Budsjettoppfølging gjennom  

          året til fylkestinget 
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Fylkesrådet argumenterte for hvordan Breivika videregående skole og Tromsø maritime skole burde 

slås sammen. Saksfremlegget viser til hvilke kvalitetskriterier som ville oppnås ved å gjennomføre 

foreslåtte løsning. Revisors vurdering er på denne bakgrunn at fylkesrådet har oppfylt 

revisjonskriteriet om å forelegge for fylkestinget drøftelser av behovet for å gjøre investeringen. Vi 

legger i vurderingen vekt på at fylkestinget i denne saken ble forelagt også høringsdokumentet 

utarbeidet av Utdanningsetaten og sammenfatning av innspill fra høringen. 

 

Høringsdokumentet som lå ved sak 7/13 inneholdt redegjørelser for flere alternative 

løsninger/skolemodeller. Fylkesrådet la i sin utredning av sak 7/13 til grunn to alternative modeller; 

seks skoler der investeringskostnadene var anslått til 286 millioner kroner og fem skoler der netto 

investeringskostnader var anslått til 202 millioner kroner under forutsetning av salg av Tromsø 

maritime skole. Fylkesrådets anbefaling i saksutredningen var en skolestruktur med fem skoler. 

Revisors vurdering er på denne bakgrunn at revisjonskriteriet om at saksutredningen må redegjøre 

for alternative løsninger og hvilket alternativ som er anbefalt, er oppfylt.  

 

I etterkant av vedtaket i fylkestingets sak 7/13 ble det valgte konseptet utredet videre, og de 

opprinnelige forutsetninger og innhold som var lagt til grunn ble endret. Fylkesrådet la derfor fram 

ny sak for fylkestinget gjennom sak 82/17. På bakgrunn av ovenstående er revisjonskriteriet om at 

fylkesrådet bør ha fremlagt behovsutredning for fylkestinget oppfylt også ved fremleggelse av sak 

82/17.  

 

Revisjonskriteriet om at fylkesrådet bør ha fremlagt sak for fylkestinget om å vedta en 

kostnadsramme for prosjektet vurderes som oppfylt. I sak 7/13 som fylkesrådet la fram for 

fylkestinget var det to alternative modeller som de la til grunn for fremtidig skolestruktur. Til disse 

modellene forelå det stipulerte kostnader for renovering samt nybygg. Modellene lagt fram av 

fylkesrådet i sak 7/13 var ikke helt like modellene som fremgikk av høringsdokumentet, blant annet 

fordi fylkesrådet tok til etterretning flere av innspillene som kom i høringen. Arealer som skulle 

bygges om og kostnader er imidlertid ikke veldig ulike fra enkelte av modellene i 

høringsdokumentet. I høringsdokumentet var det presisert at modellene ikke var utredet som egne 

byggeprosjekter. Revisor oppfatter at de to modellene i fylkesrådets fremlegg i sak 7/13 heller ikke 

var utredet som egne byggeprosjekter, men at det ble gjort i etterkant av sak 7/13. Det fremgikk av 

saksfremlegget at tallene ikke var basert på grundige utredninger. Det inngikk imidlertid ikke 

informasjon om hvilke kostnader – utover nybyggkostnad og renoveringskostnad – som var brukt 

pr m2. Det var ikke redegjort for om det forelå usikkerhet i kostnadsanslaget som følge av at det 

ikke var gjort tilstandsanalyser. Det forelå viss usikkerhet omkring behovet for ytterligere 

oppgraderinger og hvorvidt merkostnader kunne oppstå. Det var ikke informasjon til fylkestinget 

om det var lagt inn reserver for utforutsette forhold, prisstigning eller lignende. Revisjonskriteriet 

om at graden av økonomisk usikkerhet bør være redegjort for i saksfremlegget vurderes som i liten 

grad oppfylt. At fremlegget i sak 7/13 hadde visse mangler bekreftes også av fylkesrådets fremlegg 

i sak 82/17 hvor det fremgikk hva som ikke var medberegnet i sak 7/13 samt at det hadde skjedd 

endringer i prosjektet og byggekostnader. Økonomisjefen har opplyst til revisor at det for fremtiden 

må vurderes om det bør gjøres større avsetning knyttet til usikkerhet i slike prosjekter som dette. 
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Fylkesrådet la fram sak om ny kostnadsramme i sak 82/17 som følge av r evideringer av prosjektet 

herunder informasjon om hvilke kostnader som ikke tidligere var medregnet. Revisors vurdering er 

derfor at revisjonskriteriet om at fylkesrådet må fremlegge for fylkestinget en kostnadsramme for 

prosjektet, er oppfylt for sak 82/17. Planleggingen av investeringsprosjektet – som etter hvert fikk 

navnet Ishavsbyen videregående skole – hadde ved fremleggelsen av sak 82/17 pågått siden 2013. 

Det var kjent at prosjektet ikke klarte å holde den opprinnelig vedtatte fremdriftsplanen. Videre ble 

det gjort endringer i tilbudsstrukten som hadde betydning for prosjektet. Revisor oppfatter at det 

gikk omtrent to år fra disse forholdene ble kjent og tatt i betraktning til fylkestinget ble forelagt egen 

sak om investeringsprosjektet. At det var forsinkelse i fremdriften i prosjektet vedtatt i sak 7/13 ble 

informert om i økonomiplanene i perioden. Det inngikk imidlertid ikke informasjon om endringer i 

prosjektet eller eventuell betydning opp mot gjeldende forutsetninger herunder kostnadsramme. 

 

I mulighetsstudien som fylkeskommunen fikk utført av Verte inngikk det et kostandsoverslag for 

riving, ombygging og nybygg. Vi ser av kostandsoverslaget at marginer og reserver var medtatt i 

kostnadsrammen. Rapporten fra mulighetsstudien var vedlegg til fremlegget i sak 82/17, og 

fylkestinget fikk dermed informasjon om dette. Det inngår imidlertid ikke beskrivelser i rapporten 

eller i saksfremlegget om kostnadsrammen på kr 600,5 millioner var beheftet med usikkerhet. Etter 

revisors vurdering var revisjonskriteriet om at fylkesrådet bør fremlegge for fylkestinget en 

kostnadsramme som inneholder opplysninger om eventuell usikkerhet, ikke oppfylt. Saksfremlegget 

og mulighetsstudien redegjorde for prosjektet Ishavsbyen videregående skole, og revisors vurdering 

er at revisjonskriteriet om å gi fylkestinget beskrivelser av prosjektet, er oppfylt.  

 

På bakgrunn av revisors funn og vurderinger er konklusjonen som følger: 

 

Fylkestinget ble før vedtak om gjennomføring av investeringsprosjektet forelagt et 

beslutningsgrunnlag som samlet sett ikke var fullt ut forsvarlig. Flertallet av de utledete 

revisjonskriteriene om hva som utgjør et forsvarlig beslutningsgrunnlag for vedtak om 

fylkeskommunalt investeringsprosjekt, er vurdert som oppfylt. I den samlede vurderingen har vi lagt 

vekt på at saksfremlegg ikke redegjorde for eventuell usikkerhet i fremlagte kostnadsramme. 
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NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE 
AVD. SKJERVØY 
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7 OM PROSJEKTET 

I 2010 ble det vedtatt å slå sammen Nordreisa videregående skole og Skjervøy videregående skole 

til Nord-Troms videregående skole33. Den nye skolen skulle være lokalisert både i Nordreisa og på 

Skjervøy. Avdelingen på Skjervøy skulle ses i sammenheng med etableringen av «Kystens 

kompetansesenter»34. Fylkesrådet fikk i oppdrag å starte en prosess med Skjervøy kommune og 

andre interessenter for å inngå forpliktende avtaler vedrørende etablering av Kystens 

kompetansesenter. Dette for å oppnå en sterkere «kompetanseklynge» og lavere driftsutgifter.  

 

Fylkestinget traff i møte 16.6.2015, under sak 26/15, følgende vedtak: 

1. Fylkestinget vedtar ombygging av lokaler på Skjervøy videregående skole for utleie til 

Skjervøy kommune og Lerøy Aurora AS innenfor en kostnadsramme på kr 14 425 000 

2. Fylkesrådet gis fullmakt til å fremforhandle forpliktende leieavtaler og deretter sette i 

gang arbeidet med ombyggingen 

3. Renter og avdrag vil påløpe fra 2016, og innarbeides i økonomiplanen sammen med 

husleieinntekter 

4. Fylkesrådet gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 14 425 000 

5. Fylkestinget ber fylkesrådet se på framtidig drift av Newton-rom i Troms der også 

fylkeskommunen deltar 

 

Fylkestinget vedtok i sak 76/15 Budsjett 2016/økonomiplan budsjett for prosjektet på kr 17 425 000 

inkl. mva35. I sak 90/16 ble det budsjettert med kr 17 825 000 for ombygging av Nord-Troms 

videregående skole avd. Skjervøy. Om økonomi ble det rapportert 6.9.2017 til Troms 

fylkeskommunes styringsgruppe for byggesaker at det hadde påløpt noen uforutsette arbeider. Dette 

gjaldt blant annet innglassing av balkongen på grunn av lekkasje i dekke over visningssenteret og 

tilrettelegging av garderober for de ansatte på fiskerifag. Til dette tidspunktet hadde 

fylkeskommunen bundet opp ca. kr 1,9 millioner av midlene til uforutsatte arbeider. 

 

Undervisningslokalene for fiskerifag ble overtatt 22.8.2017. De resterende arealene, Newton-rom36  

og lokaler for visningssenteret, ble overtatt 11.9.2017. Prosjektet er ferdigstilt, overtatt og tatt i bruk. 

Den offisielle markeringen av nyombygget skole fant sted den 16.11.2017. 

 

Regnskapet til Troms fylkeskommune viser at prosjektkostnaden ble på kr 15 084 965 eks. mva. Av 

dette er i underkant av kr 14 millioner utgifter til tømrer- og snekkerarbeid.  

 

 

 
3333 Jf. fylkestingets vedtak i sak 72/10 
34 «Kystens kompetansesenter skal være en kompetanseklynge av forskjellige opplæringsaktører som i samarbeid med 

næringslivet skal skape et bærekraftig opplæringstilbud tilpasset regionens behov, elevsøkning og forventet elevtall 

for de neste tiårene”, jf. Rapporten «Kystens kompetansesenter. En mulighetsstudie». 
35 Kr 16 825 000 eksl. mva. 
36 Teknologisk utstyrt undervisningslokale for praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi. Newton-

rom i Norge eies og driftes lokalt, av kommuner, fylkeskommuner og næringsliv, jf. http://newton.no/newton-rom-

norge.aspx 
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8 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER  

8.1 Problemstillinger 

På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling gjelder følgende to problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonen rettet mot anskaffelsespraksis:  

 

1. Har Troms fylkeskommune i forbindelse med investerings-/byggeprosjekt ved Nord- 

Troms videregående skolested Skjervøy etterlevd regelverket for offentlige anskaffelser?  

 

2. Har Troms fylkeskommune i forbindelse med investerings- /byggeprosjekt ved Nord-

Troms videregående skolested Skjervøy etterlevd regler for å hindre svart økonomi og 

arbeidslivskriminalitet?  

 

8.2 Revisjonskriterier 

Kilder for revisjonskriterier 

Troms fylkeskommune (oppdragsgiver) plikter ved anskaffelse av byggekontrakter å følge 

regelverket om offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser inneholder blant annet 

grunnleggende prinsipper for anskaffelsesprosessen. De konkrete kravene til hvordan anskaffelsen 

skal gjennomføres, følger av forskrift om offentlige anskaffelser. I tillegg stiller forskrift om 

lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter krav til hvilke lønns- og arbeidsbetingelser 

offentlige oppdragsgivere skal stille krav om hos leverandør. Videre har fylkestinget vedtatt regler, 

retningslinjer og strategier for anskaffelser i Troms fylkeskommune som skal følges i 

forbindelse med anskaffelser. Med svart økonomi menes brudd på lovgivningen om blant annet 

skatter og avgifter. Med arbeidslivskriminalitet menes brudd på norske regler om lønns- og 

arbeidsforhold, trygde-, skatte- og avgiftskriminalitet, eller organisert kriminalitet som 

minimaliserer produksjonskostnadene, og som dermed virker konkurransevridende. Andre 

beslektede begreper som brukes i denne sammenhengen er «sosial dumping» og «useriøs 

virksomhet». Sosial dumping er knyttet til lav lønn, brudd på HMS-regler og 

arbeidstidsbestemmelser og at arbeidstakerne tilbys dårlige boforhold37.  

 

Gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1.1.2017. Tidspunktet 

anskaffelsen er gjennomført på, avgjør om det er dette anskaffelsesregelverket eller tidligere 

regelverk som er relevant kilde for utledning av revisjonskriterier. Fylkestingets vedtak om 

igangsettelse av prosjektet vedrørende Nord-Troms videregående skole er fra 2015, konkurranse ble 

gjennomført i løpet av 2016, og skolen ble ferdig i november 2017. Anskaffelsene i prosjektet ble 

gjort før någjeldende lov og forskrift trådte i kraft, og vi utleder derfor revisjonskriterier for 

problemstilling 1 fra: 

 

Lov 16.7.1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser 

Forskrift 7.4.2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser 

 
37 Definisjoner/forklaringer hentet fra arbeids- og sosialdepartementets strategier på området 
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For problemstilling 2 er forskrift 2.8.2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter kilde for utledning av revisjonskriterier. Fylkestinget vedtok i sak 93/16 ti strategiske 

grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser. Fylkestingsvedtaket er 

imidlertid truffet etter at fylkeskommunen iverksatte anskaffelse for ombyggingen ved Nord-Troms 

videregående skole. Revisor kan dermed ikke vurdere fylkeskommunens praksis direkte opp mot de 

ti strategiske grepene. Det var imidlertid relevante bestemmelser i fylkeskommunens dagjeldende 

anskaffelsesreglement, og vi bruker dermed også dette reglementet som kilde for å utlede 

revisjonskriterier.  

 

Utledning av revisjonskriterier 

Forskriftens ulike deler, terskelverdier og beregning av anskaffelsens verdi 

Forskrift om offentlige anskaffelser er delt inn i ulike deler, og anskaffelsens art og verdi avgjør 

hvilken del av forskriften som kommer til anvendelse. Forskriftens system innebærer at 

oppdragsgiver må foreta en beregning av anskaffelsens verdi. Reglene om dette finnes i forskrift 

om offentlige anskaffelser § 2-3. Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av 

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

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

kunngjøringspunktet, jf. § 2-3 (2). Der 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). 

 

Fylkestinget vedtok ramme på kr 17 millioner (jf. fylkestingssakene 26/15 og 76/15). EØS-

terskelverdi for bygge- og anleggskontrakter var kr 44 millioner. Fylkeskommunens 

anskaffelsespraksis skal dermed i denne saken vurderes opp mot regler i forskriften del I og del II. 

 

Prinsippene som følger av loven og forskriften del I 

Oppdragsgiver plikter å opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, 

likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. I del I av forskriften er 

også regler om blant annet føring av protokoll fra anskaffelsen og om krav til habilitet.  

 

Reglene som følger av forskriften del II og Troms fylkeskommunes reglementer 

Anskaffelsesprosedyre 

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

forhandling, jf. FOA § 5-1. 

 

Kunngjøring 

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

bestemt oppdragsgiver skal foreta en anskaffelse. Anskaffelser med verdi over kr 500 00038 skal 

kunngjøres i Doffin (database for offentlig innkjøpsinformasjon). 

 

  

 
38 Overstiger anskaffelsen også EØS-terskelverdi, er kunngjøring i TED-databasen også påkrevd. 
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Konkurransegrunnlag 

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

oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlaget skal inneholde en 

tilstrekkelig og fullstendig beskrivelse av: 

a. Hva som skal anskaffes 

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

herunder kriterier for tildeling av kontrakt, 

c. Hvordan tilbudene og eventuelle vedlegg skal utformes, endelig frist for mottak av tilbud, 

adgang til alternative tilbud, krav til opplysninger om bruk av underentrepriser, samt 

muligheten for å ta forbehold, og 

d. Hvilke alminnelige eller spesielle kontraktsbestemmelser som gjelder for oppdraget, jf. 

FOA. § 8-1 

 

Anskaffelsen bør ifølge forskriften § 8-3 spesifiseres ved en behovsspesifikasjon eller angivelse av 

funksjonskrav. Ved utformingen av kravene skal det legges vekt på livssykluskostnader og 

miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Det skal så langt det er mulig stilles konkrete miljøkrav 

til produktets ytelse eller funksjon. Når det er mulig, skal spesifikasjonene utformes slik at det tas 

hensyn til kriterier for tilgjengelighet for funksjonshemmede og universell utforming. 

 

Kvalifikasjonskrav 

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som stilles til leverandørene for å sikre at de er egnet til å 

levere den aktuelle ytelsen. Om kvalifikasjonskrav angir forskriften § 8-4 at oppdragsgiver kan stille 

minimumskrav til leverandørene, herunder leverandørenes tekniske kvalifikasjoner og finansielle 

og økonomiske stilling.  

 

Forskrift om offentlige anskaffelser § 11-10 (1) inneholder tilfeller hvor oppdragsgiver er pliktig til 

å avvise en leverandør fra konkurransen som følge av forhold ved leverandøren. Oppdragsgiver er 

pliktig til å avvise leverandør dersom den ikke oppfyller krav som er satt til leverandørenes 

deltakelse i konkurransen, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 11-10 (1) bokstav a eller dersom 

leverandør ikke leverer skatteattest i samsvar med forskriften. Forskriften oppstiller også årsaker til 

at oppdragsgiver kan avvise en leverandør. Forskriften inneholder videre bestemmelser om 

avvisning som følge av forhold ved tilbudet. 

 

Kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår 

Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle 

underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i 

samsvar med § 5 i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.  

 

På området dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal oppdragsgiver stille krav om lønns- 

og arbeidsvilkår er i samsvar med den gjeldende forskriften, jf. forskriften § 5 annet ledd. På området 

som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal oppdragsgiver stille krav om lønns- 

og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje, jf. 

forskriften § 5 tredje ledd. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser 
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om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og 

dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

 

På anskaffelsestidspunktet fremgikk det i dagjeldende anskaffelsesreglement for Troms 

fylkeskommune at «for bygg- og anleggsarbeid som skal utføres for TFK, skal det settes som 

betingelse for gjennomføring av kontrakten at arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes 

ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig 

innleid arbeidskraft. Valgte leverandør er nødt til minimum å følge hovedavtalens bestemmelser». 

 

Ifølge forskriften § 6 skal oppdragsgiver i kontrakten kreve at leverandøren og eventuelle 

underleverandører på forespørsel må dokumentere at krav til lønns- og arbeidsvilkår som nevnt i 

forskriften § 5 er oppfylt. Oppdragsgiver skal i kontrakten forbeholde seg retten til å gjennomføre 

nødvendige sanksjoner dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever 

vilkårene i § 5. Oppdragsgiver skal i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget opplyse om at 

kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar 

med forskriften. 

 

Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår 

overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografiske område 

m.v., jf. forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 7. 

 

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 

For anskaffelser som skal følge forskriften del II, skal fristen oppdragsgiver setter for forespørsel 

om deltakelse og innlevering av tilbud, fastsettes slik at leverandørene får tilstrekkelig tid til å 

innhente nødvendig dokumentasjon og foreta nødvendige undersøkelser og beregninger. 

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

annet er angitt, utløper vedståelsesfristen 30 dager etter tilbudsfristens utløp.  

 

Begrunnelsesplikt og meddelelse 

Oppdragsgiver skal ifølge forskriften § 11-14 nr. 1 gi berørte leverandører en begrunnelse for 

tildeling av kontrakt. Oppdragsgiver skal i begrunnelsen opplyse navnet på den som fikk kontrakten, 

og gi en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler i samsvar med angitte 
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tildelingskriterier. Oppdragsgiver skal snarest mulig gi skriftlig melding med en kort begrunnelse 

dersom en leverandør blir avvist på grunn av forhold ved leverandøren, jf. forskriften § 11-14 nr. 2. 

 

Ifølge forskriften § 13-3 nr. 1 skal oppdragsgiver meddele sin beslutning om hvem som skal tildeles 

kontrakt til alle berørte leverandører i rimelig tid før kontrakten inngås. Meddelelsen skal være 

skriftlig og gis samtidig til alle berørte leverandører. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for 

valget etter § 11-14 nr. 1 (oppdragsgiver begrunnelsesplikt) og opplyse om karensperioden39. 

 

Unntak fra plikten til å følge prosedyrekravene i forskriften del II 

Under nærmere bestemte forutsetninger kan oppdragsgiver ha hjemmel til å gjennomføre en 

anskaffelse etter kun forskriften del I selv om dens anslåtte verdi overstiger den nasjonale 

terskelverdien. Det innebærer blant annet at det ikke gjelder plikt til å kunngjøre konkurransen. 

Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav gjelder imidlertid, noe som vil si at oppdragsgiver må 

sørge for å ivareta blant annet konkurransekravet, forutberegnelighet- og dokumentasjonskravet. 

 

Revisor fikk i oppstartsmøtet for denne forvaltningsrevisjonen informasjon fra Troms 

fylkeskommune om at fylkeskommunen igangsatte en konkurranse om oppdraget med ombygging 

av Nord-Troms videregående skole. Det eneste firmaet som leverte tilbud, måtte avvises fra 

konkurransen som følge av at det ikke oppfylte kvalifikasjonskravene. Avvisningen av leverandøren 

ble gjort med henvisning til forskrift om offentlige anskaffelser § 11-10 (1) a. Troms 

fylkeskommune la deretter til grunn at forskrift om offentlige anskaffelser § 2-1 (2) bokstav e ga 

hjemmel for å gjennomføre konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring.  

 

Selv om oppdragsgiver kan foreta en konkurranse med forhandling uten først å ha kunngjort 

konkurransen, må oppdragsgiver likevel sørge for å overholde prinsippet om konkurranse og 

likebehandling. Konkurranse- og likebehandlingskravet innebærer blant annet at oppdragsgiver må 

kontakte flere leverandører som kan delta i konkurransen med forhandling. Det ligger ikke her noe 

krav om at oppdragsgiveren må kontakte de samme leverandørene som de som deltok i den 

mislykkede konkurransen.  

 

Oppdragsgiveren kan i et tilfelle som dette ikke foreta vesentlige endringer i kravspesifikasjonene 

eller kontraktsvilkårene. Hva som utgjør en vesentlig endring, må avgjøres ut fra en konkret 

vurdering, men et sentralt element i vurderingen vil være hensynet til potensielle leverandører som 

ikke var med i den opprinnelige konkurransen. Dersom endringene som foretas er av en slik karakter 

at de kan påvirke leverandørers ønsker om eller mulighet til å delta i konkurransen, vil det være i 

strid med likebehandlingsprinsippet.  

 

Der oppdragsgiver velger å benytte den nevnte prosedyren, må dette begrunnes i 

anskaffelsesprotokollen. 

 

 
39 Karensperiode er tiden mellom meddelelse av kontraktstildelingen og det tidspunktet oppdragsgiveren tidligst kan 

inngå kontrakt 
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Som følge av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterier for den første konkurransen Troms 

fylkeskommune gjennomførte: 

 

Troms fylkeskommune må i forkant av kunngjøring ha foretatt en beregning av anskaffelsens 

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

 

Troms fylkeskommune må sørge for å overholde sentrale grunnleggende krav i 

anskaffelsesregelverket ved å: 

• Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

• Kunngjøre konkurranse i Doffin 

• Beskrive konkurransen og kontraktsvilkårene i et konkurransegrunnlag i henhold til 

forskriften 

• Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til forskriften 

• Bruke tildelingskriterier i henhold til forskriften 

• Fastsette og overholde fastsatte frister 

- For innlevering av tilbud 

- For vedståelse av tilbud 

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

gjennomføringen av konkurransen er skriftlig 

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket 

 

Troms fylkeskommune må sørge for å overholde forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter ved: 

• å kreve i kontrakten at leverandører og eventuelle underleverandører på forespørsel må 

dokumentere at krav til lønns- og arbeidsvilkår som nevnt i forskriften § 5 er oppfylt 

• i kontrakten forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom 

leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever vilkårene i § 5 

• i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget opplyse om at kontrakten vil inneholde 

krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med 

forskriften 

 

Troms fylkeskommune må sørge for å overholde fylkeskommunes anskaffelsesreglement ved å: 

• Oppstille krav til leverandørene i henhold til fylkeskommunens anskaffelsesreglement 

 

For den andre konkurransen Troms fylkeskommune gjennomførte, utleder vi som revisjonskriterier 

at:  

 

Troms fylkeskommune må sørge for å overholde sentrale grunnleggende krav i 

anskaffelsesregelverket ved å: 

• Godtgjøre at vilkårene i forskriften § 2-1 (2) bokstav e er oppfylt 

• Kontakte flere leverandører som kan delta i konkurransen med forhandling 

• Ikke foreta vesentlige endringer i kravspesifikasjonene  
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• Ikke foreta vesentlige endringer i kontraktsvilkårene 

• Fastsette og overholde fastsatte frister 

- For innlevering av tilbud 

- For vedståelse av tilbud 

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

gjennomføringen av konkurransen er skriftlig 

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket 

 

Troms fylkeskommune må sørge for å overholde forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter ved: 

• å kreve i kontrakten at leverandører og eventuelle underleverandører på forespørsel må 

dokumentere at krav til lønns- og arbeidsvilkår som nevnt i forskriften § 5 er oppfylt 

• i kontrakten forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom 

leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever vilkårene i § 5 

• i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget opplyse om at kontrakten vil inneholde 

krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med 

forskriften 

• å gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes 

 

Troms fylkeskommune må sørge for å overholde fylkeskommunens anskaffelsesreglement ved 

å: 

• Oppstille krav til leverandørene i henhold til fylkeskommunens anskaffelsesreglement 
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9 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSNINGER 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon.40 I dette kapitlet gjør vi rede for hvordan vi har gått frem i undersøkelsen, og hvordan vi 

vurderer dataenes gyldighet og pålitelighet. Med gyldige data mener vi at innsamlede data skal 

utgjøre et relevant og tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot 

revisjonskriteriene og konkludere på problemstillingen. Med pålitelige data mener vi at dataene skal 

være nøyaktige og korrekte.     

 

Anskaffelsesprosesser skal, som vi redegjorde for i kapitlet ovenfor, være dokumenterte og 

etterprøvbare. Det innebærer at for alle faser i anskaffelsesprosessen skal oppdragsgiver kunne legge 

frem dokumentasjon som gir en tredjeperson, i dette tilfellet revisor, forståelse av prosessen. Det er 

derfor i hovedsak dokumentasjon Troms fylkeskommune har utarbeidet gjennom 

anskaffelsesprosessen, som er relevante data for revisjonens undersøkelser. Likeså er 

dokumentasjon som kommunen har mottatt fra leverandører og tilbydere, relevante data.   

 

Datamaterialet som vi legger til grunn i undersøkelsen, er innsamlet hovedsakelig med bruk av 

dokumentanalyse som metode. Vi har bedt Troms fylkeskommune sende oss dokumentasjon som 

belyser hele anskaffelsesprosessen; fra innhenting av tilbud/kunngjøring til kontraktsinngåelse: 

 

• Kontrakt med leverandør 

• Kunngjøring eller tilbudsforespørsel 

• Konkurransegrunnlag 

• Tilbud fra leverandører 

• Anskaffelsesprotokoller eller annen dokumentasjon på oppdragsgivers vurderinger og beslutninger i 

anskaffelsesprosessen 

• Andre opplysninger som kan belyse anskaffelsesprosessen  

 

I tillegg til innhenting av dokumentasjon via e-post, har vi fått noen muntlige opplysninger. Alle 

opplysninger som er lagt til grunn i undersøkelsen, både skriftlige og muntlige, er verifisert av 

fylkeskommunalt ansatte involvert i anskaffelsen vi belyser. Etter revisors vurdering er 

datamaterialet som er samlet inn gyldig og pålitelig. Vi anser datamaterialet som er beskrevet under 

«revisor funn» som relevant og tilstrekkelig grunnlag for revisors vurderinger og konklusjoner. Vi 

presiserer at våre vurderinger og konklusjoner gjelder for kun den undersøkte anskaffelsen. 

 

Revisjonen har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet 

de ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som 

fremkommer i dem. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, 

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

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

revisjonens interne kvalitetssikringssystem.  

  

 
40 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011. 



KomRev NORD IKS Investeringsprosjekter  

 

 

72 

 

10 ANSKAFFELSESPRAKSIS  

Har Troms fylkeskommune i forbindelse med investerings-/byggeprosjekt ved Nord- Troms 

videregående skolested Skjervøy, etterlevd regelverket for offentlige anskaffelser?  

 

Har Troms fylkeskommune i forbindelse med investerings- /byggeprosjekt ved Nord-Troms 

videregående skolested Skjervøy, etterlevd regler for å hindre svart økonomi og 

arbeidslivskriminalitet?  

 

10.1 Oppdraget 

Troms fylkeskommune signerte i november 2016 kontrakt med Nord-Troms Bygg & Anlegg AS. 

Ifølge kontrakten påtok firmaet seg å levere kontraktsarbeidet kalt Nord-Troms videregående skole, 

Skjervøy – Ombygging – Totalentreprise i henhold til konkurransegrunnlaget. Følgende dokumenter 

inngikk i avtalen mellom partene: 

a) Kontrakt 

b) Totalentreprenørens tilbud av 5.10.2016 

c) Referat fra avklarings/forhandlingsmøtet av 2.11.2016 

d) Konkurransegrunnlaget av august 2016 

e) NS 8407 

f) Norske standarder, Sintef Byggforsk og Byggebransjens våtromsnorm 

 

Kontraktssummen var kr 11 073 780 eksl. mva. Timepris for regningsarbeider og påslagsprosenter 

er angitt i tilbudet fra totalentreprenør. 

 

Igangsettelse ble avtalt til 9.1.2017 og ferdigstillelse til 20.8.2017. 

 

Totalentreprenøren skulle blant annet ha følgende roller i prosjektet: 

o Utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen 

o Prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen 

o Ansvarlig søker 

o Ansvarlig for søknad til Arbeidstilsynet om samtykke 

o Hovedbedrift etter gjeldende arbeidsmiljølov 

o SHA- koordinator i prosjekterings- og utførelsesfasen 

 

Prosjektet besto av riving og ombygging av omkring 800 m2 i første etasje. Det skulle tilrettelegges 

for Visningssenter for sjømatnæringen, Newtonrom og tilpassing av lokaler til fiskerifag i etasjen. 

De tekniske anleggene skulle gjenbrukes så langt som mulig. Leverandøren måtte i tillegg påregne 

demontering, riving, omlegging og montering av ny. Leverandøren måtte også kontrollere om 

eksisterende ventilasjonsanlegg og kanalnett hadde tilstrekkelig kapasitet for de områder som skulle 

berøres av ombyggingen. Heisanlegget skulle oppgraderes ved at heisstol skulle være størst mulig 

ut fra eksisterende heissjakt. I tillegg skulle det gis alternativ pris på å oppgradere heisanlegget til å 

tilfredsstille TEK 10-krav (byggteknisk forskrift). 
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Troms fylkeskommune kunngjorde konkurranse om oppdraget. Fylkeskommunen fikk kun ett 

tilbud. Denne tilbyderen ble avvist fra konkurransen, og fylkeskommunen hadde dermed ingen 

tilbud å forholde seg til. Fylkeskommunen gjennomførte deretter en ny konkurranse. I kapittel 11.2 

belyser og vurderer vi den første konkurransen som fylkeskommunen gjennomførte, og i kapittel 

11.3 redegjør og vurderer vi fylkeskommunens gjennomføring av påfølgende konkurranse med 

forhandlinger.  

10.2 Konkurranse nr. 1 

 

 
 

  

Revisjonskriterier  

 

Troms fylkeskommune må i forkant av kunngjøring ha foretatt en beregning av anskaffelsens anslåtte 

verdi i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser § 2-3 

 

Troms fylkeskommune må sørge for å overholde sentrale grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket 

ved å: 

• Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

• Kunngjøre konkurranse i Doffin 

• Beskrive konkurransen og kontraktsvilkårene i et konkurransegrunnlag i henhold til forskriften 

• Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til forskriften 

• Bruke tildelingskriterier i henhold til forskriften 

• Fastsette og overholde fastsatte frister 

- For innlevering av tilbud 

- For vedståelse av tilbud 

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

gjennomføringen av konkurransen er skriftlig 

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket 

 

Troms fylkeskommune må sørge for å overholde forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter ved: 

• å kreve i kontrakten at leverandører og eventuelle underleverandører på forespørsel må 

dokumentere at krav til lønns- og arbeidsvilkår som nevnt i forskriften § 5 er oppfylt 

• i kontrakten forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom 

leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever vilkårene i § 5 

• i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget opplyse om at kontrakten vil inneholde krav om 

lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskriften 

 

Troms fylkeskommune må sørge for å overholde fylkeskommunens anskaffelsesreglement ved å: 

• Oppstille krav til leverandørene i henhold til fylkeskommunens anskaffelsesreglement 

 
Kilder: lov og forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, 

anskaffelsesreglement for Troms fylkeskommune 
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Revisors funn 

Om anskaffelsens verdi er det – i tillegg til opplysninger i fylkestingets vedtak i sakene 26/15 og 

76/15, jf. kapittel 8 ovenfor – informasjon i konkurransegrunnlaget og i kontrakten mellom Troms 

fylkeskommune og Nord-Troms Bygg & Anlegg. I konkurransegrunnlaget vises det til 

fylkestingsvedtakene og at rammen for hele prosjektet er kr 17,4 millioner. Kontraktssummen med 

totalentreprenør var på i overkant av 11 millioner kroner eks. mva.  

 

Troms fylkeskommune kunngjorde 6.4.2016 i Doffin konkurranse om kontrakt om totalentreprise. 

Valgt anskaffelsesprosedyre var åpen anbudskonkurranse.  

 

Fylkeskommunen hadde utarbeidet et konkurransegrunnlag. I dette var det beskrivelser av 

anskaffelsen og om gjennomføringen av konkurransen. 

 

Fylkeskommunen satte flere obligatoriske kvalifikasjonskrav til leverandørene. Leverandørene 

måtte levere/oppfylle følgende krav: 

- Attest for skatt og merverdiavgift 

- Leverandøren har et lovlig foretak 

- Har tilfredsstillende vandel 

- Skal oppfylle lovpålagte lønns- og arbeidsvilkår 

- Ha den finansielle og økonomiske kapasitet som leveransen krever 

- Ha ressurser i eget firma eller disponere over ressurser som har den utdanning, 

yrkeserfaring for utførelse, prosjektering, og kontroll som 

prosjektets/oppdragets/leveransens fagområder krever 

- I løpet av de fem siste årene minst ha gjennomført minst ett prosjekt tilsvarende størrelse 

og kompleksitet som dette prosjektet 

- Ha tilstrekkelig arbeidsstyrke til å kunne gjennomføre prosjektet 

 

I konkurransegrunnlagets pkt. 4.11. står det at kontrakten vil inneholde krav om lønns- og 

arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i 

offentlige kontrakter. Om arbeidstid står det at Troms fylkeskommune forutsetter at arbeidene kan 

gjennomføres innenfor normalarbeidstiden. Om lærlinger står det at for arbeider som skal utføres i 

Norge, kan oppdragsgiver sette som betingelse for gjennomføring av kontrakten at 

totalentreprenøren skal være tilknyttet en offentlig lærlingordning. Blant dokumentene i Doffin var 

egenerklæringsskjema for lønns- og arbeidsvilkår. Ved utfylling av dette skjemaet ville tilbyderne 

bekrefte at de overholdt forpliktelser som følger av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter.  

 

Leverandøren skulle opplyse hvilke underleverandører som ville benyttes. Det er ikke skrevet i 

konkurransegrunnlaget at fylkeskommunen har som betingelse av arbeidet utføres av entreprenøren 

og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenør og deres ansatte, eller ved bruk 

av lovlig innleid arbeidskraft.  
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Om tildelingskriterier fremkommer i konkurransegrunnlaget at det tilbudet som har den laveste 

prisen, velges. Tilbyderne skulle oppgi pris for både egne ansatte, rådgivere, materialer, innleid 

personal, og underentreprenører. Det skulle også oppgis pris for innglassing av balkong samt 

etablering av heis som var mulige tilleggsbestillinger.  

 

Fylkeskommunen har fremlagt for revisor et referat fra tilbudsbefaring/informasjonsmøte avholdt 

den 21.4.2016. Ifølge referatet ble de berørte areal gjennomgått. Det ble orientert om 

konkurransegrunnlaget, og ifølge møtereferatet ble spesielt konkurransegrunnlaget del I 

gjennomgått. I denne delen av konkurransegrunnlaget er informasjon om: 

o Lønns- og arbeidsvilkår 

o Lærlinger 

o Tilbudsfrist 

o Kvalifikasjonskrav og dokumentasjonskrav 

o Kriterium for valg av tilbud 

 

Tilbudsfristen var satt til 23.5.2016. På informasjonsmøtet ble det bedt om at tilbudsfristen ble 

forlenget med en uke. Fylkeskommunen innvilget ønsket. Vedståelsesfristen var satt til tre måneder 

regnet fra tilbudsfristens utløp.  

 

Troms fylkeskommune fikk tilbud fra én leverandør. Tilbudet ble levert innenfor den opprinnelige 

tilbudsfristen. Tilbudet ble ifølge protokoll åpnet den 23.5.2016. I en protokoll fra tilbudsåpningen 

fremkommer det hvem som var til stede, hva tilbudet lød på og protokollen er signert. 

 

Fylkeskommunen har skrevet anskaffelsesprotokoll hvor det fremkommer at denne tilbyderen måtte 

avvises fra konkurransen med henvisning til forskrift om offentlige anskaffelser § 11-10 (1) a. 

Bestemmelsen angir at oppdragsgiver skal avvise leverandører som ikke oppfyller krav som er satt 

til leverandørenes deltakelse i konkurransen. 

 

I brev 14.6.2016 informerte fylkeskommunen tilbyderen om avvisningen. Begrunnelsen for 

avvisningen er oppgitt å være mangelfull dokumentasjon av finansiell og økonomisk kapasitet samt 

tekniske og faglige kvalifikasjoner.  

 

Klagefrist ble satt til 21.6.2016. 

 

I avvisningsbrevet inngår også opplysninger om at firmaet var eneste tilbyder. Videre opplyses det 

om at fylkeskommunen vurderer å invitere til kontrakt etter forhandlinger for prosjektet, jf. forskrift 

om offentlige anskaffelser § 2-1 (2) bokstav e, og at firmaet ville bli invitert dersom det ble aktuelt. 

 

Den nevnte bestemmelsen innebærer at en anskaffelse kan gjennomføres etter del I dersom det i en 

forutgående anbudskonkurranse ikke foreligger tilbud, eller de tilbud som foreligger, ikke er egnet. 
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I protokoll fra anskaffelsen er det opplysninger om både konkurranse nr. 1 og konkurranse nr. 2. 

Det er ikke alle relevante opplysninger som inngår i selve dokumentet kalt «anskaffelsesprotokoll», 

men opplysningene inngår i andre dokumenter vedlagt protokollen. 

 

Revisors vurderinger 

Troms fylkeskommune har etter revisors vurdering oppfylt revisjonskriteriet om i forkant av 

kunngjøring ha foretatt en beregning av anskaffelsens anslåtte verdi. 

 

Ved å benytte åpen anbudskonkurranse har Troms fylkeskommune oppfylt revisjonskriteriet om å 

benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket.  

 

Videre er revisors vurdering at Troms fylkeskommune har oppfylt revisjonskriteriene om å beskrive 

konkurransen og kontraktsvilkårene i et konkurransegrunnlag i henhold til forskriften. 

 

Fylkeskommunen kom til at tilbyderen ikke oppfylte kvalifikasjonskravene. Ved å avvise denne 

leverandøren har fylkeskommunen oppfylt revisjonskriteriet om å bruke kvalifikasjonskrav i 

henhold til forskriften. 

 

Som følge av at den ene tilbyderen ble avvist, er det ikke relevant å gjøre vurderinger opp mot 

revisjonskriteriet om bruk av tildelingskriterier. 

 

I konkurransegrunnlaget var det opplyst om tilbudsfrist, og tilbudet ble åpnet denne datoen. I et 

møtereferat fremkommer det imidlertid at tilbudsfristen ble forlenget med en uke fra opprinnelig 

frist. Revisor oppfatter at tilbudet dermed skulle åpnes 30.6.2016, men at det likevel ble åpnet ved 

utløp av opprinnelig frist. Etter revisors vurdering har dermed Troms fylkeskommune ikke oppfylt 

revisjonskriteriet om å overholde fastsatte frister for innlevering av tilbud.  

 

Etter revisors vurdering har Troms fylkeskommune oppfylt revisjonskriteriet om å føre 

anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket.  

 

Den første anskaffelsen resulterte ikke i en kontrakt med tilbyderen, og det er derfor ikke relevant å 

vurdere hvorvidt revisjonskriteriene om hva fylkeskommunen i kontrakten måtte kreve vedrørende 

lønns- og arbeidsvilkår, ble oppfylt.  

 

Som følge av at det i konkurransegrunnlaget var vist til at kontrakten vil inneholde krav om lønns- 

og arbeidsvilkår, er revisors vurdering at fylkeskommunen har oppfylt revisjonskriteriet om å i 

kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget opplyse om at kontrakten vil inneholde krav om lønns- 

og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskriften.  

 

Som følge av at fylkeskommunen ikke i konkurransegrunnlaget opplyste at det var betingelse for 

gjennomføring av kontrakten at arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i 

tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid 

arbeidskraft. Valgte leverandør er nødt til minimum å følge hovedavtalens bestemmelser, er revisors 
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vurdering at fylkeskommunen ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å oppstille krav til 

leverandørene i henhold til fylkeskommunens anskaffelsesreglement.  

 

 

10.3 Konkurranse nr. 2 

 

 
 

Revisors funn 

I avvisningsbrevet – som omtalt ovenfor – ble det orientert om at Troms fylkeskommune ville 

invitere til kontrakt etter forhandlinger for byggeprosjektet. I brevet gjorde fylkeskommunen 

oppmerksom på at kvalifikasjonskravene ikke ville bli endret og at det ville bli foretatt en 

kvalifikasjonsvurdering også i den konkurransen. 

 

Troms fylkeskommune inviterte i august 2016 til konkurranse med forhandlinger. Tre firmaer ble 

invitert; Nord-Troms bygg og Anlegg AS, Skjervøy Byggservice AS og Peab Bjørn Bygg AS.  

 

Revisjonskriterier (konkurranse med forhandlinger) 

 

Troms fylkeskommune må sørge for å overholde sentrale grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket 

ved å: 

• Godtgjøre at vilkårene i forskriften § 2-1 (2) bokstav e er oppfylt 

• Kontakte flere leverandører som kan delta i konkurransen med forhandling 

• Ikke foreta vesentlige endringer i kravspesifikasjonene  

• Ikke foreta vesentlige endringer i kontraktsvilkårene 

• Fastsette og overholde fastsatte frister 

- For innlevering av tilbud 

- For vedståelse av tilbud 

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

gjennomføringen av konkurransen er skriftlig 

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket 

 

Troms fylkeskommune må sørge for å overholde forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter ved: 

• å kreve i kontrakten at leverandører og eventuelle underleverandører på forespørsel må 

dokumentere at krav til lønns- og arbeidsvilkår som nevnt i forskriften § 5 er oppfylt 

• i kontrakten forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom 

leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever vilkårene i § 5 

• i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget opplyse om at kontrakten vil inneholde krav om 

lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskriften 

• å gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes 

 

Troms fylkeskommune må sørge for å overholde fylkeskommunens anskaffelsesreglement ved å: 

• Oppstille krav til leverandørene i henhold til fylkeskommunens anskaffelsesreglement 

 
Kilder: lov og forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, 

anskaffelsesreglement for Troms fylkeskommune 
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Samtlige firmaer bekreftet at de ønsket å delta i konkurransen, og de fikk tilsendt 

konkurransegrunnlaget fra fylkeskommunen. I konkurransegrunnlaget vises det til at valgte 

anskaffelsesprosedyre er konkurranse med forhandlinger, jf. FOA § 2-1 (2) bokstav a. Det 

fremkommer at bakgrunnen for valg av denne konkurransen er at det ene tilbudet som kom inn i 

den åpne anbudskonkurransen, måtte avvises. Tilbudsbefaring/orienteringsmøte var i konkurranse-

grunnlaget satt til 15.9.2016. Tilbudsfrist var 27.9.2016. 

 

I konkurransegrunnlaget fremkommer følgende kvalifikasjonskrav til leverandørene:  

- Attest for skatt og merverdiavgift 

- Leverandøren har et lovlig foretak 

- Har tilfredsstillende vandel 

- Skal oppfylle lovpålagte lønns- og arbeidsvilkår 

- Ha den finansielle og økonomiske kapasitet som leveransen krever 

- Ha ressurser i eget firma eller disponere over ressurser som har den utdanning, 

yrkeserfaring for utførelse, prosjektering, og kontroll som 

prosjektets/oppdragets/leveransens fagområder krever 

- I løpet av de fem siste årene minst ha gjennomført minst ett prosjekt tilsvarende størrelse 

og kompleksitet som dette prosjektet 

- Ha tilstrekkelig arbeidsstyrke til å kunne gjennomføre prosjektet 

 

I konkurransegrunnlaget fremkommer det også at en totalentreprenør kan for en særskilt kontrakt, 

der dette er hensiktsmessig, støtte seg på andre foretaks kapasitet, uavhengig av den juridiske 

karakteren av forbindelsen mellom dem. I så fall skal totalentreprenøren dokumentere overfor 

oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge 

en forpliktelseserklæring om dette fra disse foretakene. Der totalentreprenøren ikke selv har de 

nødvendige kvalifikasjoner, men hvor den støtter seg på andre leverandører for å bli kvalifisert, må 

tilsvarende dokumentasjon for disse legges fram.  

 

For samtlige kvalifikasjonskrav fremkommer det hvilken dokumentasjon som må forelegges 

fylkeskommunen. I konkurransegrunnlagets pkt. 4.11. står det at kontrakten vil inneholde krav om 

lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og 

arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Om arbeidstid står det at Troms fylkeskommune forutsetter at 

arbeidene kan gjennomføres innenfor normalarbeidstiden. Om lærlinger står det at for arbeider som 

skal utføres i Norge, kan oppdragsgiver sette som betingelse for gjennomføring av kontrakten at 

totalentreprenøren skal være tilknyttet en offentlig lærlingordning. Blant dokumentene i Doffin var 

egenerklæringsskjema for lønns- og arbeidsvilkår. Ved utfylling av dette skjemaet ville tilbyderne 

bekrefte at de overholdt forpliktelser som følger av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter.  

 

Om kriterium for valg av tilbud fremgår det at tilbudet som hadde den laveste prisen, ville bli valgt. 

 

Det ble berammet orienteringsmøte den 27.9., men det var ingen som møtte. Innen tilbudsfristen 

leverte to av de inviterte firmaene tilbud. Skjervøy Byggservice AS sin tilbudspris var på kr 
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12 738 331 og Nord-Troms Bygg & Anlegg AS sin tilbudspris var på kr 13 842 225. Tilbudene ble 

ifølge anskaffelsesprotokoll åpnet den 7.10.2016. 

 

Skjervøy Byggservice AS ble avvist med henvisning for forskrift om offentlige anskaffelser § 11-

10 (1) bokstav a, som vil si at fylkeskommunen kom til at firmaet ikke oppfylte 

kvalifikasjonskravene. Fylkeskommunen meddelte denne beslutningen til tilbyderen i brev 

19.10.2016. Klagefrist ble satt til 24.10.2016. 

 

I brev 1.11.2016 meddelte fylkeskommunen til Skjervøy Byggservice AS at Troms fylkeskommune 

hadde til hensikt å inngå kontrakt med Nord-Troms Bygg & Anlegg AS. Kontrakt ville ifølge brevet 

bli inngått tidligst 8.11.2016. 

 

Den 2.11.2016 ble det avholdt avklarings-/forhandlingsmøte med Nord-Troms Bygg & Anlegg AS. 

Fra forhandlingene er det skrevet i et referat at Troms fylkeskommune var innstilt på å inngå 

kontrakt med Nord-Troms Bygg & Anlegg AS. Nord-Troms Bygg & Anlegg AS ble bedt om å 

orientere litt om firmaet. 

 

Om tilbudet fremkommer det i forhandlingsreferatet at dette ble gjennomgått, og at «spesielt ble 

underleverandørene viet oppmerksomhet». 

 

Fylkeskommunen tok i møtet opp at den så noen muligheter til besparelser i tilbudet. Nord-Troms 

Bygg & Anlegg AS hadde, ifølge referatet, ikke samme oppfatning av mulighet til besparelser, men 

skal ha vært villige til å vurdere muligheter for besparelser underveis i arbeidet. Partene ble enige 

om en slik fremgangsmåte.  

 

Videre ble oppstart, framdrift og ferdigstillelsestidspunkt diskutert. 

 

Konklusjonen etter forhandlingene var at fylkesbyggesjefen mente det var grunnlag for å inngå 

kontrakt med Nord-Troms Bygg & Anlegg AS. 

 

Revisor har fått kontrakten som ble undertegnet av partene. Konkurransegrunnlaget – for 

konkurranse med forhandling, utarbeidet av fylkeskommunen i august 2016 – er en del av 

kontrakten.  

 

Revisor har ikke fått skriftlige eller muntlige opplysninger som kan belyse om fylkeskommunen har 

ført kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. 

 

Revisors vurderinger  

Det fremkommer i brev og protokoll fra anskaffelsen hvorfor Troms fylkeskommune i denne 

anskaffelsen – som etter forskriften hovedregel er kunngjøringspliktig – gjennomførte forhandlinger 

uten forutgående kunngjøring. Revisors vurdering er at Troms fylkeskommune har oppfylt 

revisjonskriteriet om å godtgjøre at vilkårene i forskriften § 2-1 (2) bokstav e er oppfylt.  
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Troms fylkeskommune har etter revisors vurdering oppfylt revisjonskriteriet om å kontakte flere 

leverandører som kan delta i konkurransen med forhandling. Videre er revisors vurdering at 

revisjonskriteriene om å ikke foreta vesentlige endringer i kravspesifikasjonene og 

kontraktsvilkårene er oppfylt. 

 

Troms fylkeskommune har videre oppfylt revisjonskriteriene om å fastsette og overholde fastsatte 

frister og sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av 

konkurransen, er skriftlige samt å føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket.  

 

Etter revisors vurdering har Troms fylkeskommune ikke oppfylt revisjonskriteriene om å sørge for 

å overholde forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved 

• å kreve i kontrakten at leverandører og eventuelle underleverandører på forespørsel må 

dokumentere at krav til lønns- og arbeidsvilkår som nevnt i forskriften § 5 er oppfylt 

• i kontrakten forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom 

leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever vilkårene i § 5 
 

Troms fylkeskommune har oppfylt revisjonskriteriet om å i konkurransegrunnlaget opplyse om at 

kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar 

med forskriften. Revisor har ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt fylkeskommunen har oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår 

overholdes.  

 

Som følge av at fylkeskommunen ikke i konkurransegrunnlaget opplyste at det var betingelse for 

gjennomføring av kontrakten at arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i 

tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid 

arbeidskraft. Valgte leverandør er nødt til minimum å følge hovedavtalens bestemmelser, er revisors 

vurdering at fylkeskommunen ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å oppstille krav til 

leverandørene i henhold til fylkeskommunens anskaffelsesreglement.  
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11 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Da Troms fylkeskommune skulle foreta ombygging av Nord-Troms videregående skole avd. 

Skjervøy, ble det kunngjort en konkurranse om totalentreprise på oppdraget. Revisor har vurdert at 

Troms fylkeskommune for denne konkurransen har oppfylt flertallet av de utledete 

revisjonskriteriene. Det var i tråd med forskriften å velge åpen anbudskonkurranse, og 

fylkeskommunen beskrev konkurransen og kontraktsvilkårene i et konkurransegrunnlag slik som 

nødvendig etter forskriften. Konkurransegrunnlaget viste til at kontrakten ville inneholde krav om 

lønns- og arbeidsvilkår. Troms fylkeskommune har for denne konkurransen ikke oppfylt 

revisjonskriteriet om å oppstille krav til leverandørene i tråd med kravene i fylkeskommunens eget 

anskaffelsesreglement.  

 

Firmaet som leverte tilbud, oppfylte ikke kvalifikasjonskravene som fylkeskommunen hadde satt. 

Det var da i tråd med forskriften å avvise denne leverandøren.  

 

Troms fylkeskommune igangsatte en ny konkurranse om oppdraget, men denne gangen uten å 

kunngjøre konkurranse om anskaffelsen. Fylkeskommunen har etter revisors vurdering oppfylt 

revisjonskriteriet om å godtgjøre at vilkårene i forskriften § 2-1 (2) bokstav e er oppfylt. 

Bestemmelsen angir at kun del I i forskriften gjelder dersom det i en forutgående anbudskonkurranse 

eller konkurranse med forhandling ikke foreligger tilbud, eller de tilbud som foreligger ikke er egnet. 

 

Flertallet av de utledete revisjonskriteriene for denne konkurransen er vurdert som oppfylt. Vi har 

vurdert at Troms fylkeskommune ikke har oppfylt revisjonskriteriene om å sørge for å overholde 

forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved å oppstille nærmere bestemte krav i kontrakten. For denne 

konkurransen har heller ikke fylkeskommunen oppfylt revisjonskriteriet om å oppstille krav til 

leverandørene i tråd med kravene i fylkeskommunens eget anskaffelsesreglement. 

 

På bakgrunn av revisors funn og vurderinger er revisors konklusjoner at: 

1. Troms fylkeskommune i forbindelse med investerings-/byggeprosjekt ved Nord-Troms 

videregående skolested Skjervøy i stor grad har etterlevd regelverket om offentlige 

anskaffelser. 

2. Troms fylkeskommune i forbindelse med investerings-/byggeprosjekt ved Nord-Troms 

videregående skolested Skjervøy i stor grad har etterlevd regler for å hindre svart økonomi 

og arbeidslivskriminalitet 
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12 HØRING 

KomRev NORD sendte rapporten på høring til Troms fylkeskommune v/fylkesrådsleder. I e-post 

fra fylkesråd for plan og økonomi fikk vi tilbakemelding om at rapporten var gjennomgått og at 

fylkesråden ikke hadde noe å bemerke.   
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13 ANBEFALINGER 

Revisor har vurdert at flertallet av revisjonskriteriene vi utledet for å besvare forvaltningsrevisjonens 

problemstillinger om de to investeringsprosjektene er oppfylt. Revisors anbefaling er at Troms 

fylkeskommune bør vurdere hvorvidt revisors funn, vurderinger og konklusjoner bør ha betydning 

for  

• rutiner og praksis for planlegging av og beslutningsgrunnlag for vedtakelse av 

investeringsprosjekt 

• hvilke krav som stilles til leverandører for gjennomføring av bygg- og anleggsarbeider 
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(budsjettforskriften) 

• Kommunal- og regionaldepartementet (2011): Budsjettering av investeringer og avslutning 

av investeringsregnskapet (veileder H-2270) 

• Troms fylkeskommune, Instruks for styringsgruppen for byggesaker (SFB), 2014/2018 

• Troms fylkeskommune, Budsjettoppfølging gjennom året til fylkestinget 

• Welde Morten (NTNU), Jostein Aksdal (Høgskolen Stord/Haugesund) og Inger Lise 

Tyholt Grindvoll (SINTEF) (2015): Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller 

og krav til beslutningsunderlag. Rapport nr. 45 for forskningsprogrammet Concept. Ex 

ante akademisk forlag  
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• Lov 16.7.1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser 

• Forskrift 7.4.2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser 

• Forskrift 2.8.2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

• Anskaffelsesreglement for Troms fylkeskommune 

 

Dokumenter vedrørende Ishavsbyen videregående skole 

 

• Funksjons- og arealprogram for Ishavsbyen videregående skole (2015/2018) 

• Konkurransegrunnlag – Ishavsbyen videregående skole 

• Miljørapporter utført av Sintef Molab 

• Mulighetsanalyse, Ishavsbyen videregående skole. Verte landskap og arkitektur as, 4. april 

2017.  

• Notat fra Haavind 18. april 2018: Vurdering av Troms fylkes konkurransegrunnlag for 

samspillsentrepriser 

• Ny skolestruktur i Tromsø? Høringsdokument 20. september 2012 

• Saksutredninger og referater fra styringsgruppen for byggesaker 

• Saksutredninger og referater fra utdanningskomiteen, fylkesråd og fylkesting 

 

Dokumenter vedrørende Nord-Troms videregående skole 

 

• Konkurransegrunnlag april 2016 

• Konkurransegrunnlag august 2016 

• Strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i 

kommuner og fylkeskommuner 

• Fylkestingets saker 26/17, 93/16, 26/15 
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• Anskaffelsesreglement for Troms fylkeskommune del I 

• Kontrakt mellom Troms fylkeskommune og Nord-Troms Bygg&Anlegg AS 

• Troms fylkeskommunes regnskap (prosjekt 8869) 

• Doffin-ref 2016-703108 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjoner og kartlegginger i Troms 

fylkeskommune: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Troms fylkeskommunes internasjonale arbeid 

Eierskapskontroll i VIGO IKS 

Forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunale 

bygg  

Barentssekretariatet IKS  

2019 

2018 

2018 

 

2017 

FilmCamp  2016 

Iverksetting av politiske vedtak 2016 

Fylkesvegene  2016 

Ressursbruk og kvalitet i videregående skole 2015 

Kollektivtransport – oppfølging av bruttokontrakter 2014 

Offentlige anskaffelser 2013 

Ressursbruk og kvalitet i tannhelsetjenesten 2012 

Miljørevisjon – inneklima i fylkeskommunens bygg 2010 

Kulturetatens forvaltning av tilskuddsordninger 2010 

Ungt entreprenørskap i Troms 2008 

Bruken av RDA-midler 2008 

Offentlige anskaffelser 2007 

Økonomistyring 2006 

Bevertning og representasjon Troms fylkeskommune 2006 

Tilpasset opplæring i Troms fylke 2005 

Trygg skolevei i Troms 2005 

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 oppdrags-

givere 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 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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