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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Bardu kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av kommunens behandling av sak om tildeling av et konkret kommunalt 

næringsareal. Det aktuelle området er i Bardu kommune omtalt som «Industriområdet», og 

kommunen har tomter for bortfeste på dette området. 

 

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 Bardu kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner ikke 

til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet.1 

 

KomRev NORD takker de involverte for samarbeidet i forbindelse med forvaltningsrevisjonen.  
 

 

 

 

 

Tromsø, 10.1.2020 
 

 

 

 

Knut Teppan Vik  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

Terese Dahl Ytterstad 

Prosjektleder, forvaltningsrevisor 

 

 

 

Margrete Mjølhus Kleiven 

Ansvarlig for kvalitetssikring 

 

 

  

 
1 Ny kommunelov trådte i kraft fra og med det konstituerende møtet i kommunestyret ved oppstart av valgperioden 

2019-2023. Forvaltningsrevisjon er i ny kommunelov definert i § 23-3. Kravene til revisor følger av kommuneloven 

§ 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 3.   
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0 SAMMENDRAG 

KomRev NORD IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Bardu kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon om kommunens tildeling av et kommunalt næringsareal. Problemstillingen er: 

Har tildeling av ett konkret kommunalt næringsareal i Bardu kommune vært i tråd med 

sentrale saksbehandlingsregler i lovverk, herunder blant annet bestemmelser om habilitet, og 

eventuelle lokale retningslinjer? 

 

Med «tildeling» menes kommunens avgjørelse om hvem som skal få disponere det aktuelle arealet 

og hvordan dette arealet skal kunne disponeres. Arealet er ved Industriområdet. Bakgrunnen for 

saken er en påstand om kritikkverdig saksbehandling fra kommunens side fra en involvert i saken. 

Påstanden var rettet mot rådmannen. Rådmannen tok opp saken med kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget vedtok å få gjennomført forvaltningsrevisjon. 

 

Bardu kommune har ikke vedtatt egne retningslinjer eller reglement for overføring av eier- og/eller 

bruksrettigheter til kommunens arealer. Kommunen har derimot etisk reglement, arealplan, 

gebyrregulativ og delegasjonsreglement som må følges i saksbehandlingen. Sentrale bestemmelser 

om det offentliges saksbehandling kommer også til anvendelse. Videre kan EØS-avtalens regler om 

offentlig støtte få anvendelse ved disponering av kommunens tomter. 

 

Dokumentasjonen som er gjort tilgjengelig for revisor viser at det var to næringsdrivende som begge 

var interessert i arealer ved Industriområdet. Dokumentasjonen viser at næringsdrivende 1 

henvendte seg først til kommunen om de aktuelle arealene. Rådmannen – som normalt tar seg av 

denne typen saker – meldte seg inhabil som følge av hans tilknytning til denne næringsdrivende. 

Saken ble av den grunn overført til rådmannens underordnede. Kommunens dokumentasjon viser at 

næringsdrivende 2 sin henvendelse om arealer kort tid etterpå gjaldt det samme området som 

næringsdrivende 1 hadde henvendt seg om. Kommunens dokumentasjon viser også at kommunen 

har hatt dialog med begge de to næringsdrivende og at disse to på et tidspunkt selv forsøkte å bli 

enige om hvordan arealet kunne fordeles mellom dem. Partene ble ikke enige, og kommunen framla 

et forslag til inndeling. Næringsdrivende 1 var enig i forslaget, mens næringsdrivende 2 var uenig. 

Da sistnevnte rettet klage til kommunen, ga kommunen tilbakemelding om at det på bakgrunn av at 

partene ikke oppnådde enighet, ville inndelingen skje etter ønske fra næringsdrivende 1 som meldte 

sin interesse/henvendte seg først til kommunen.  

 

I Bardu kommunes betalingsregulativ får innbyggere og næringsdrivende informasjon om at 

kommunen kan bortfeste tomter i industriområdet. Revisor har vurdert at revisjonskriteriene om at 

kommunen ved behandling av saker om tildeling av tomt bør sikre åpenhet ved å bekjentgjøre hvilke 

tomter som er ledige og at leiepris er angitt i betalingsregulativet, er oppfylt.  

 

Rådmannen har i henhold til forvaltningslovens habilitetsbestemmelser vurdert egen habilitet, og 

dermed oppfylt revisjonskriteriet vi utledet om at saksbehandler må vurdere egen habilitet. 

Rådmannen har ikke medvirket i saksbehandlingen, og kommunen har etter revisors vurdering 

oppfylt revisjonskriteriet om å sikre at inhabil saksbehandler ikke tilrettelegger eller treffer 

avgjørelse i saken. 

 

Kommunens saksbehandling for avgjørelse om tildeling av arealer på industriområdet overfor de to 

næringsdrivende – slik den lar seg belyse gjennom analyser av kommunens dokumentasjon – 

fremstår som lite åpen og lite forutsigbar for de involverte. Revisor har vurdert at kommunen ikke 

har oppfylt revisjonskriteriene om å sikre åpenhet i og om kommunikasjonen med interessenter, å 

sikre forutsigbarhet og å sikre at avgjørelsen er begrunnet. Revisor kan ikke se om kommunen har 
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vurdert om rådmannens inhabilitet medfører at administrasjonen for øvrig er avskåret fra å treffe 

avgjørelse i saken på grunn av regelen om avledet inhabilitet. Etter revisors vurdering har Bardu 

kommune i behandlingen av sak om salg av tomt ikke oppfylt revisjonskriteriet om å sikre at direkte 

underordnet av en inhabil saksbehandler ikke treffer avgjørelse i saken. 

 

Revisor har ikke hatt grunnlag for å vurdere hvorvidt kommunen har tatt stilling til om tomtefeste 

er underlagt (EØS) regler om offentlig støtte.  

 

Revisors konklusjon er at tildeling av ett konkret kommunalt næringsareal i Bardu kommune i liten 

grad har vært i tråd med sentrale saksbehandlingsregler i lovverk.  

 

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjon anbefaler vi Bardu kommune å gjøre tiltak 

for å sikre at saksbehandlingsregler etterleves i saker om tildeling av eiendom. 
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1  BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTILLING 

1.1 Bakgrunn 

KomRev NORD mottok i e-post datert 18. desember 2018, forespørsel fra rådmannen i Bardu 

kommune om internkontroll/revisjon av en konkret sak. Rådmannen redegjorde for at en 

næringsdrivende og politiker hevdet at rådmannen hadde gjort noe kritikkverdig i forbindelse med 

tildeling2 av en næringstomt til en person rådmannen selv kjenner.  

 

Fra rådmannens side ble det i e-posten til revisjonen opplyst at saken i korte trekk gikk ut på at 

næringsdrivende 1, som rådmannen kjenner, henvendte seg til kommunen om et makeskifte3 på en 

tomt. Da rådmannen ble kjent med dette, erklærte han seg selv som inhabil. En annen 

næringsdrivende (heretter næringsdrivende 2) henvendte seg til ordfører og fikk vite at den aktuelle 

tomten var ledig, men at den var booket av saksbehandler. Resultatet av saksbehandlingen i 

kommunen var at det aktuelle næringsarealet – som både næringsdrivende 1 og næringsdrivende 2 

var interesserte i – ble forutsatt delt i to slik at hver interessent fikk hver sin del av det totale arealet. 

Næringsdrivende 2 godkjente ikke den foreslåtte inndelingen. Næringsdrivende 2 klaget på 

kommunens saksbehandling. I et brev til kommunen fremgår det at han hadde oppfattet at tomten 

var ledig da han tok kontakt med kommunen første gang og han lurte derfor på hvorfor tomten ble 

tildelt en annen. I et annet brev skrev han til kommunen at han mente at saksbehandlingen var veldig 

uoversiktlig. 

 

KomRev NORD rådet rådmannen til å oversende henvendelsen til kontrollutvalgets sekretariat slik 

at kontrollutvalget ble orientert og kunne vurdere om det skulle gjøres undersøkelser av 

saksforholdet. 

 

I kontrollutvalgsmøte i Bardu kommune 18.2.2019 var rådmann og ordfører til stede. Under sak 

9/19 Eventuelt tok rådmannen opp saken som gjald henvendelse fra den ene av interessentene. 

Kontrollutvalget vedtok å be sekretariatet gå i dialog med revisor for å få kartlagt om det kunne 

gjøres nærmere undersøkelser av hvorvidt tildelingen hadde vært i tråd med sentrale 

saksbehandlingsregler. KomRev NORDs overordnede prosjektskisse for en forvaltningsrevisjon av 

tildelingen, ble behandlet av kontrollutvalget i møte 6.5.2019, i sak 14/19. 

 

1.2 Formål og problemstilling 

Revisor oppfatter at kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet er å få undersøkt 

hvorvidt saksbehandlingen i den konkrete saken med tildeling av tomt i kommunen har skjedd i 

samsvar med relevant regelverk, herunder om saksbehandlingen har vært forestått av habile 

saksbehandlere, og om øvrige saksbehandlingsregler i sentralt og eventuelt lokalt regelverk har vært 

etterlevd i forbindelse med tildelingen. 

 

 
2 Kommunen selv har skrevet «tildeling». Revisor benytter i forvaltningsrevisjonen ordet «tildeling» for kommunens 

avgjørelse om hvem og hvordan arealet kunne disponeres. Det inngår ikke opplysninger i kommunens dokumentasjon 

om eventuelle vilkår for tildeling areal fra kommunen til næringsdrivende, herunder inngår det ikke opplysninger om 

pris.  
3 Bytte av eiendom 
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Problemstillingen for forvaltningsrevisjonen er: 

Har tildeling av ett konkret kommunalt næringsareal i Bardu kommune vært i tråd med 

sentrale saksbehandlingsregler i lovverk, herunder blant annet bestemmelser om habilitet, og 

eventuelle lokale retningslinjer? 

 

Undersøkelsen rettes mot Bardu kommunes saksbehandling i anledning de to næringsdrivendes 

interesse i en konkret tomt, og ikke generelt mot kommunens forvaltning av eiendom. 

 

Næringsarealet som de to næringsdrivende meldte sin interesse for, er på Setermoen og er i 

kommunen omtalt som «Industriområdet». Bildet nedenfor viser den aktuelle tomten mellom 

Industrivegen 10 og 12. De røde linjene viser inndelingen som ble foreslått for partene. Aasvang 

Maskin AS v/Pål Aasvang (næringsdrivende 1) fikk tilbud tomt slik han ønsket på 2940 m2, mens 

Skog og Landbruk AS v/Tore Håkstad (næringsdrivende 2) fikk tilbud om den resterende del av 

tomten på 3400 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkstad ønsket ikke den foreslåtte inndelingen, mens Aasvang var enig i at tomten kunne deles som 

foreslått av kommunen. Status i skrivende stund er at Håkstad, som klaget på kommunens 

saksbehandling, har takket ja til en annen tomt i kommunen. Aasvang har i skrivende stund ikke fått 

avklaring med hensyn til arealet vist i bildet ovenfor. Revisor tar i denne forvaltningsrevisjonen ikke 

stilling til hva som vil være riktig resultat eller hvordan utfallet av saksbehandlingen burde bli. 

Revisor belyser og vurderer utelukkende kommunens saksbehandling basert på utledete 

revisjonskriterier for offentlig saksbehandling, jf. neste kapittel.  
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2 REVISJONSKRITERIER 

 

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

og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte området skal vurderes i forhold til.  

 

Saken som denne forvaltningsrevisjonen omhandler, gjelder et kommunalt næringsareal som to 

næringsdrivende i Bardu kommune var interessert i. Rådmannen brukte i sin oversendelse av saken 

begrepet «tildeling av næringsareal». I dokumentasjonen som kommunen har arkivert fra 

saksbehandlingen, og som er oversendt revisor, inngår det ikke sikre opplysninger om hva selve 

tildelingen innebar. Det vil si om det gjaldt salg, bortfeste eller makebytte av eiendommen. Det 

inngår heller ikke opplysninger i dokumentasjonen om det ville gjelde noen vilkår for tildelingen. 

Rådmannen har imidlertid opplyst til revisor at den ene næringsdrivendes henvendelse gjaldt 

forespørsel om makeskifte og den andres henvendelse gjaldt forespørsel om festekontrakt. 

«Makeskifte» vil si bytte av fast eiendom mot en annen fast eiendom, med eller uten mellomlag i 

penger eller andre gjenstander. «Tomtefeste» vil si leie av grunn til hus som festeren har eller får 

på tomten.   

 

Revisor benytter for enkelhets skyld begrepet «tildeling», og med det mener vi kommunens 

avgjørelse om hvem som skulle få rettighet til å disponere arealet (bruksrett). Dette som følge av 

at forvaltningsrevisjonen gjelder kommunens saksbehandling fram mot endelig avgjørelse.  

 

Bardu kommune har ikke vedtatt et eget reglement for tildeling/avhending4 av eiendom. 

Kommunens gebyrregulativ inneholder informasjon om tomter tilgjengelig for feste. I 

betalingsregulativet er det opplysninger om leiepris for tomter. Kommunens reglementer 

inneholder ikke bestemmelser om makeskifte.  

 

Rådmannen har fortalt revisor at det i 2015 politisk ble åpnet for salg av festetomter. Alle tomtene 

i industriområdet hadde vært festet bort over mange år, til ulike priser/avtaler. Flere ønsket å løse 

inn tomtene. Innløsningsoppgavene ble da ivaretatt av næringssjefen, som utarbeidet avtale og 

innhentet to uavhengige takster. Ifølge rådmannen ble dette gjort i henhold til krav for avhending 

av eiendom, men det ble også brukt som grunnlag for nye satser ved fornyelse eller nye 

festekontrakter. Satsene ble gjort kjent, og vedtatt i betalingsregulativer hvor det er delt opp i tre 

ulike prisgrupper. Det ble også fastgitt priser for tilfeller ved å løse ut tomt og for å feste tomtene. 

 

Kommunen har opplyst at det ved salg av industritomter, har den som har en festeavtale5 kunnet 

kjøpe den aktuelle tomten om ønskelig. Dersom det ikke har foreligget festeavtale, har den som 

har vist interesse først, fått kjøpe tomt. Rådmannen har opplyst at det ved salg av eiendom brukes 

advokat for gjennomføring av salg, utforming av kontrakter og oppgjør med mer. Det brukes to 

uavhengige takstmenn for innhenting av pris, og det vises til at priser for tomt og festetomt fremgår 

av kommunens betalingsregulativ. 

 

Kilder for utledning av revisjonskriterier 

Avgjørelse om tildeling av kommunal eiendom innebærer forvaltning av samfunnets fellesverdier, 

og kommunen må sikre at både kommunens, innbyggernes og involverte parters/interessenters 

interesser ivaretas. Kommunens saksbehandling reguleres blant annet av forvaltningsloven og 

kommuneloven. Begge lovene skal bidra til å styrke tilliten til forvaltningens avgjørelser, og til at 

den kommunale forvaltning er tillitsskapende og bygger på høy etisk standard. Forvaltningslovens 

 

 
4 I begrepet «avhending» er det naturlig å legge til grunn salg, gave, bortfeste og makeskifte av fast eiendom 
5 Avtale om bruk av grunn for en periode 
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saksbehandlingsregler gir uttrykk for hva som er god forvaltningsskikk. I tillegg finnes det 

ulovfestede krav til god forvaltningsskikk.6 Regler om journalføring og arkivering gjelder også i 

kommunens saksbehandling. 

 

For å besvare problemstillingen utleder vi revisjonskriterier fra lov av 2. oktober 1967 om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) supplert med god forvaltningsskikk. 

Andre relevante kilder for utledning av revisjonskriterier er Bardu kommunes Reglement for 

delegering av myndighet i Bardu kommune, vedtatt av kommunestyret i sak 85/16 

(delegasjonsreglementet), og etiske retningslinjer for Bardu kommune. I tillegg er kommunens 

betalingsregulativ relevant. 

 

Når kommunen fester bort eiendom/tomt til en næringsdrivende, vil også EØS-regelverket om 

offentlig støtte kunne få anvendelse,7 og EØS-avtalens artikkel 61 er dermed relevant kilde for 

utledning av revisjonskriterier. Dersom kommunen bortfester eiendommene sine til en pris lavere 

enn markedsverdi, kan differansen mellom markedsverdi og pris kunne være ulovlig statsstøtte til 

fester.  

 

For staten gjelder en egen instruks om avhending av fast eiendom.8 I instruksen defineres 

avhending av fast eiendom som salg, gave, bortfeste og makeskifte.9  Instruksen gjelder eiendom 

som tilhører staten og revisor kan derfor ikke legge denne til grunn som gjeldende for kommunen 

og/eller gjøre vurderinger opp mot denne. Derimot synes instruksens regler å være bygget på 

mange av de overordnede hensynene som bør sikres i kommunens saksbehandling ved avgjørelse 

om tildeling av eiendom. Revisor har derfor sett hen til instruksen ved utledning av 

revisjonskriterierier for hva kommunen bør ha utført og/eller hensyntatt i sin saksbehandling. 

 

Revisor har også sett det som hensiktsmessig i utledningen av revisjonskriterier å se hen til 

uttalelser fra Kommunesektorens Etikkutvalg. Etikkutvalget er oppnevnt av Kommunesektorens 

organisasjon, som alle landets kommuner er medlem av.10 Etikkutvalget drøfter blant annet 

prinsipielle spørsmål omkring kommunens salg av eiendom. I den konkrete saken er det ikke snakk 

om salg av eiendom, men enkelte hensyn som gjør seg gjeldende ved salg av kommunal eiendom, 

bør ivaretas også når kommunen tildeler noen bruksrett til arealer.  

 

Som vi kommer til under revisors funn i kapittel 5 nedenfor, viser kommunen til at den ene av de 

to næringsdrivende som var interessert i den aktuelle tomten tidligere hadde gitt fra seg tomt til 

kommunen uten å ha fått oppgjør for denne. Det vises fra kommunens side at tildeling av tomt ved 

industriområdet skulle være en del av oppgjør for dette, altså at det forelå et makeskifte. Med 

makeskifte skjer det bytte av areal/eiendom. For makeskifte gjelder i det vesentlige regler for kjøp 

og salg av eiendom. Revisor oppfatter at det ved makeskifte overføres eiendommene på samme 

tidspunkt, at det foreligger takst/informasjon om de ulike eiendommenes verdier og klar avtale om 

hvordan eventuelt mellomværende skal gjøres opp. 

 

 

 
6 Et grunnkrav er at saksbehandlingen skal være forsvarlig og andre krav er hensynsfullhet og kontradiksjon, se blant 

annet Torstein Eckhoff og Eivind Smith, «Forvaltningsrett», 7. utgave, s. 169-170 
7 Veilederen om offentlig støtte, av NFD (15.03.2019) punkt 1.3 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/veiledninger/veileder_offentlig-stotte.pdf  
8 Instruks 19.12.1997 nr. 1530 om avhending av fast eiendom som tilhører staten og overføring av fast eiendom 

mellom statsinstitusjoner (avhendingsinstruksen) 
9 Instruks 19.12.1997 nr. 1530 pkt 1.2 
10 KS er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon, som gjennom ivaretakelse av medlemmenes 

interesser, skal arbeide for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/veiledninger/veileder_offentlig-stotte.pdf
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Fullmakt til avhendelse av fast eiendom 

Den som avhender kommunens faste eiendom, må ha fullmakt til dette. I Bardu kommunes 

delegasjonsreglement er rådmannen gitt myndighet til å selge festetomter og boligtomter. Revisor 

kan ikke se begrensninger i videredelegering på dette området, og rådmannen har derfor anledning 

til å delegere oppgaven til sine underordnede. 

 

Saksbehandlingsregler og god forvaltningsskikk 

Formålet med saksbehandlingsregler er å sikre god kvalitet i saksbehandlingen. Videre har reglene 

til formål å sikre innbyggerne en trygg og grundig saksbehandling og likebehandling. 

Forvaltningsloven inneholder bestemmelser om inhabilitet som gjelder for både ansatte og 

folkevalgte i kommunen.11 Reglene skal legge til rette for en tillitsskapende forvaltning. Formålet 

er å sikre korrekte avgjørelser, samt å opprettholde tilliten til den offentlige forvaltningen, herunder 

også opprettholde tilliten til den som fatter beslutninger. Videre er det også et viktig hensyn å 

beskytte offentlige tjenestemenn mot tvil om deres upartiskhet og troverdighet.12 

 

Forvaltningens utøvelse av myndighet reguleres dels av ulovfestede prinsipper for god 

forvaltningsskikk og dels av lovfestede retningslinjer for saksbehandling. I dette ligger det at 

saksbehandlingen skal være forsvarlig og sikre en effektiv ressursbruk samtidig som at 

innbyggerne skal likebehandles. 

 

Kommunesektorens Etikkutvalg viser til åpenhet ved salg av eiendom: «Når kommunen skal selge 

en eiendom, bør hovedregelen være at den annonseres for salg i full åpenhet. Dersom andre hensyn 

enn pris kan bli vektlagt ved salget, bør dette komme fram i annonseteksten. Dersom en kommunal 

eiendom som et unntak gis bort eller inngår i et makebytte må det etter offentlig diskusjon foreligge 

et politisk vedtak om dette som legges til grunn».  

 

Det bør være åpenhet omkring kommunens tildeling av næringseiendom. Kommunen bør altså 

være åpen overfor innbyggerne/næringsdrivende om hvilke arealer som er tilgjengelige for salg og 

bortfeste, samt om hvordan kommunen går fram om disse arealene skal tildeles noen. Kommunens 

saksbehandling bør være åpen i form av at korrespondanse nedtegnes fortløpende, og at 

interessentene får informasjon om kommunens vurderinger og beslutninger underveis. Dette vil 

også skape forutsigbarhet for de involverte (og også interessenter). Kravene til journalføring og 

arkivering innebærer at kommunen må nedtegne opplysninger som blir gitt muntlig. Vi legger 

også til grunn at kommunen må besvare henvendelser innenfor rimelig tid. Det finnes ikke 

konkrete regler for hvor lang tid forvaltningen har på seg å svare på henvendelser, men 

forvaltningsloven § 11 a angir at forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saker uten ugrunnet 

opphold. 

 

Lov om offentlige anskaffelser gjelder ikke direkte når det offentlige skal avhende eiendom. 

Kommunens Etikkutvalg viser imidlertid til at lovens intensjon er at det skal være alminnelig 

konkurranse om «aktuelle kontrakter». Kommunene bør derfor ifølge etikkutvalget som et 

minimum foreta takst av arealets verdi ved bruk av uavhengig megler som et utgangspunkt for 

prisfastsettelse. 

 

Habilitet 

Forvaltningslovens habilitetsbestemmelser kommer til anvendelse når kommunen skal tildele 

tomter. Formålet med habilitetsreglene er å sikre at forvaltningens avgjørelser blir forberedt og 

 
11 Prop. 46 L (2017-2018) S.161.  
12 Eckhoff, Forvaltningsrett, 9. utgave, s. 222 til 224. 
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truffet av personer som står fritt, og har fri og ubundet innstilling til sakene som skal behandles.13 

Rådmannen i Bardu kommune har opplyst at han har meldt seg inhabil i saker hvor Aasvang 

Maskin AS er involvert. Bakgrunnen for dette er ifølge rådmannen selv, sitt vennskap til Pål 

Aasvang.  

 

Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a-e omtaler de relasjoner som innebærer at en offentlig 

tjenestemann automatisk blir inhabil til å tilrettelegge for og å treffe avgjørelse i en sak. Denne 

delen av bestemmelsen åpner ikke for noen skjønnsmessig vurdering; er et av disse vilkår innfridd, 

medfører det automatisk inhabilitet. Vennskap omfattes ikke av bokstavene a til e. Bestemmelsen 

i forvaltningsloven § 6 annet ledd har dermed relevans i denne forvaltningsrevisjonen. En offentlig 

tjenestemann er inhabil når det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til 

vedkommende sin upartiskhet. Bestemmelsen lyder: «likeså er han ugild når andre særegne 

forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal det legges 

vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen 

som han har nær personlig tilknytning til».  

 

Utrykket «særegent forhold» legger opp til at det må gjøres en konkret skjønnsmessig vurdering. 

At det er et særegent forhold tilsier at det er et forhold utenom det vanlige, og eksemplet i lovteksten 

«nær personlig tilknytning» tilsier at nære personlige forhold fører til inhabilitet.14 At det særegne 

forholdet skal være «egnet til» å svekke tilliten til hans upartiskhet, innebærer ikke at det må 

påvises eller foreligge en konkret fare for at tjenestemannen er upartisk. Det sentrale etter 

bestemmelsen er hvordan forholdet fremstår utad, for partene og offentligheten generelt, altså om 

publikum vil reagere om tjenestemannen er involvert i behandlingen av saken. I tilfeller hvor det 

foreligger flere former for tilknytning til saken eller partene, må disse vurderes samlet. I 

habilitetsvurderingen skal det legges vekt på om tjenestemannen eller noen han har et nært forhold 

til, har en særinteresse i saken, jf. bestemmelsens ordlyd «det skal legges vekt på om avgjørelse i 

saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for han selv eller noen han har nær personlig 

tilknytning til». 

 

Relevant for denne forvaltningsrevisjonen er også forvaltningsloven § 6 tredje ledd om såkalt 

avledet inhabilitet. Dersom den overordnede er inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes 

av «en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan». Begrunnelsen for regelen 

er faren for at en underordnet kan bli påvirket av den overordnedes interesse i samme sak. Det er 

uttalt at den underordnede ofte står i ett visst avhengighetsforhold til sin overordnede. Av den 

grunn kan det være en fare for at overordnedes tilknytning kan virke inn på den underordnedes 

saksbehandling. Underordnede er derfor også inhabil i å treffe avgjørelse i saken, men ikke til å 

tilrettelegge grunnlaget for avgjørelse.  

 

Fremgangsmåten for å avgjøre habilitetsspørsmålet følger av forvaltningsloven § 8. Det følger av 

bestemmelsens første ledd at «tjenestemannen avgjør selv om han er ugild». I dette ligger en plikt 

for den aktuelle tjenestemann å selv ta stilling til sin habilitet. 

 

I kommunens etiske retningslinjer er det opplyst at kommunens ansatte selv har ansvar for å 

etterleve retningslinjene. Ledere har ansvar for å følge opp at medarbeidere er kjent med og 

etterlever kommunens etiske retningslinjer. Opptreden i strid med retningslinjene kan medføre 

konsekvenser for arbeidsforholdet. Ansatte som er i tvil om praktisering av retningslinjen, 

oppfordres til å ta kontakt med nærmeste overordnede eller rådmann.  

 
13 Jf. Hans Petter Graver, «Habilitet og bruk av rådgivere i offentlige anskaffelser», Tidsskrift for forretningsjus 

04/2005 s 460 
14 Jf. Sivilombudsmannens sak 2013/1263 
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I de etiske retningslinjene står det også at «For å ivareta og styrke befolkningens tillit til 

kommunen, er det særlig viktig at avgjørelsene som tas ikke blir påvirket av hensyn som er saken 

uvedkommende. Forvaltningslovens kap. 2, samt kommunelovens § 40 nr. 3, gir bestemmelser om 

habilitet som gjelder for alle ansatte og folkevalgte i kommunen. Alle saksbehandlere og 

folkevalgte i kommunen må gjøre seg kjent med denne loven og forholde seg i samsvar med lovens 

bestemmelser. 

 

Folkevalgte og de ansatte skal opptre slik at de i tjenestesammenheng ikke uberettiget tilgodeser 

noen. De skal unngå å komme i konfliktsituasjoner mellom kommunens interesser og private 

interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens 

habilitetsbestemmelser. Dersom en slik konfliktsituasjon kan påvirke avgjørelsen i en sak, skal 

dette tas opp med vedkommende organ eller overordnede med sikte på habilitetsvurderinger… (..) 

Det er viktig at kommunens folkevalgte og ansatte i sentrale administrative stillinger kan 

dokumentere sin habilitet.» 

 

Offentlig støtte 

EØS-avtalen forbyr som hovedregel offentlig støtte. Regelen er begrunnet i å hindre at enkelte 

foretak får en økonomisk fordel på en slik måte at konkurransen vris og samhandelen påvirkes. Det 

finnes imidlertid flere unntak fra hovedregelen. Når det gjelder feste av eiendom er det angitt i 

veilederen om offentlig støtte,15 at dette er tiltak som kan gi økonomisk fordel. Tomtefeste er 

omfattet av reglene og må vurderes om det er offentlig støtte etter EØS- avtalen artikkel 61. I 

vurderingen av om det er en økonomisk fordel, er det effekten av tiltaket som er avgjørende. Det 

avgjørende er om effekten av tiltaket reelt sett innebærer en økonomisk fordel for mottakeren i den 

forstand at mottakeren oppnår noe mer enn det som ville være tilfelle under normale 

markedsmessige forhold. Der mottakers finansielle stilling er forbedret, foreligger det normalt sett 

en fordel i statsstøtterettslig forstand. I kontrakter mellom det offentlige og private aktører er et 

gjeldende prinsipp- markedsaktørprinsippet. Da må man vurdere nærmere om kontrakten er 

gjensidig bebyrdende og balansert i den forstand at det offentliges transaksjoner og ytelser er 

markedsmessige. Kommunen bør som følge av dette ha vurdert om reglene om offentlig støtte kan 

ha relevans for disposisjonen. 

 

 

  

 
15 https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/veiledninger/veileder_offentlig-stotte.pdf  

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/veiledninger/veileder_offentlig-stotte.pdf


KomRev NORD IKS Tildeling av næringsareal 

 

19 

 

3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSNING 

3.1 Metode og datamateriale 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon.16  I dette kapitlet gjør vi rede for hvordan vi har innhentet data 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. 

 

Våre redegjørelser baserer seg hovedsakelig på skriftlige opplysninger. Kommunen har opplyst at 

all dokumentasjon som gjelder saken vi er bedt om å undersøke og gjøre vurderinger av, er arkivert 

på saksnummer 2018/2758. På kommunens hjemmesider har revisor søkt opp dette saksnummeret, 

og alle dokumentene i denne saken er tilgjengelige for innsyn. Dokumentene består av e-

postkorrespondanse og brev fra og til Bardu kommune, Pål Aasvang og Tore Håkstad. 

Dokumentene inneholder utsnitt av kart som viser det aktuelle arealet og oppdelinger av dette. Det 

har vært ulike saksbehandlere involvert fra kommunens side; assisterende rådmann (Rita Bjørn), 

Johanne Sollid (enhetsleder teknisk), Ingeniør kart og oppmåling (Thorstein Lundberg) og 

konsulent avdeling for kommunalteknikk (Merete Sivertsen). Håkstad henvendte seg først til 

kommunens ordfører. Det er ikke opplysninger som tilsier at ordfører i etterkant av denne 

henvendelsen har vært involvert i saken. Beslutningen om hvordan arealet som de to 

næringsdrivende var interessert i skulle deles, ble tatt av assisterende rådmann og enhetsleder for 

tekniske tjenester.  

 

For å ytterligere kunne belyse saksbehandlingen har vi innhentet opplysninger fra rådmannen, 

enhetsleder teknisk og Tore Håkstad. Sistnevnte er den næringsdrivende som klaget på kommunens 

saksbehandling. Vi har vurdert det som ikke relevant å innhente ytterligere opplysninger fra 

Aasvang, da klagen må anses å være et anliggende mellom Håkstad og kommunen. Vi har i den 

anledning lagt vekt på at kommunen har opplyst at all relevant dokumentasjon for å belyse 

kommunens saksbehandling, er arkivert på det ovennevnte saksnummeret. Opplysninger fra 

rådmannen og Håkstad tilsier at det kan ha vært noe muntlig kommunikasjon mellom 

kommunen/kommunens representanter og interessentene i det aktuelle arealet. Slik kommunikasjon 

synes ikke å være nedtegnet da det ikke er arkivert på det relevante saksnummeret.  

 

Det er ikke truffet endelig avgjørelse i saken om det konkrete arealet som de to ovennevnte uttrykte 

sin interesse for. Det foreligger derfor ikke kontrakt om arealet.  

 

Revisjonen sendte rapporten på høring til kommunen ved rådmannen 21.2.2019. Vi mottok 

supplerende opplysninger og korrigeringer i e-post fra rådmannen den 8.12.2019. 

  

 
16 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011   
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3.2 Gyldighet og pålitelighet 

Kommunen har opplyst at all dokumentasjon er samlet på et saksnummer. Ved å basere våre 

beskrivelser på informasjon i denne dokumentasjonen anser revisor å ha innhentet relevante data. 

Det har vært muntlig dialog mellom de involverte i saken, men dette er informasjon som revisor 

ikke har tilgang til. Revisor har forelagt revisors funn for kommunen. 

 

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

revisjonens interne kvalitetssikringssystem.  

 

3.3 Avgrensninger 

Forvaltningsrevisjonen gjelder én konkret sak hvor en interessent har levert klage på kommunens 

saksbehandling ved tildeling av areal. Revisor har ikke undersøkt kommunens saksbehandling 

generelt på dette området. Det må også bemerkes at revisor ikke har utledet revisjonskriterier eller 

at revisor gjør vurderinger knyttet til kommunens etterlevelse av lov om tomtefeste. Revisor har 

ikke gjort undersøkelser knyttet til utsagn om at en næringsdrivende ikke har fått oppgjør for å ha 

avgitt arealer til kommunen. 

 

Det var to næringsdrivende som var interesserte i den aktuelle tomten. Det er opplyst til revisor at 

det per dags dato ikke er gjort endringer i hvem som skal få disponere denne tomten som er i 

kommunens eie, og at det avventes revisors rapport. Revisor gjør ikke vurderinger av hva som vil 

være riktig avgjørelse i denne konkrete saken. Den avgjørelsen må Bardu kommune selv ta. 

Håkstad, som klaget på saksbehandlingen, er tilbudt en annen tomt. 
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4  REVISORS FUNN OG VURDERINGER 

 

Har tildeling av ett konkret kommunalt næringsareal i Bardu kommune vært i tråd med 

sentrale saksbehandlingsregler i lovverk, herunder blant annet bestemmelser om habilitet, 

og eventuelle lokale retningslinjer? 

 

4.1 Revisors funn 

Rådmannen har redegjort for at han fra 1.6.2017 tok over ansvaret for salg av næringseiendommer, 

da tidligere næringssjef sluttet. Dette skulle være en overgangsordning som følge av at teknisk enhet 

ikke hadde kapasitet til å ta over. Rådmannen har tidligere i en annen kommune (Lesja) hatt ansvar 

for salg av næringseiendommer. I Bardu kommune har det i lang tid vært tradisjon for å feste utleie 

av næringseiendom, men dette ønsket politisk ledelse og rådmannen å gjøre om til at flere festere 

fikk kjøpe tomtene. Det opplyses om at en rekke eiendommer har blitt solgt i ettertid, og ifølge 

rådmannen har advokat blitt brukt ved salg.  

 

Bardu kommune har ikke noen form for særskilt kunngjøring av hvilke tomter som er ledige. Det 

fremkommer imidlertid gjennom kommunens betalingsregulativ «Avgifter, gebyrer og priser for 

tjenester – betalingsregulativ»17 at kommunen har tomter for bortfeste. I utklippet nedenfor viser vi 

hvordan disse opplysningene framkommer, og vi ser at Industriområdet som denne saken 

omhandler, er nevnt. 
 

  

 
17 Avgifter, gebyrer og priser for tjenester- betalingsregulativ 2018, vedtatt i kommunestyret 6. desember 2017 

Revisjonskriterier  
 
Bardu kommune bør i behandling av saker om tildeling av tomt sikre: 

• åpenhet ved å bekjentgjøre hvilke tomter som er ledige  

• at leiepris er angitt i betalingsregulativet 

• åpenhet i og om kommunikasjonen med interessenter 

• skriftlighet av vurderinger og beslutninger som tas i saksbehandlingen 

• arkivering av kommunikasjon med innbyggere/interessenter 

• forutsigbarhet 

• at avgjørelsen er begrunnet 

• at disposisjonen ikke er i strid med forbudet om offentlig støtte til næringsvirksomhet 

• at saksbehandler har vurdert sin habilitet 

• at inhabil saksbehandler ikke tilrettelegger eller treffer avgjørelse i saken/har fratrådt 

• at direkte underordnet en inhabil saksbehandler ikke treffer avgjørelse i saken 
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Utklipp 2 Oversikt over eiendommer som kan inngås festekontrakt for 

 
Kilde: Bardu kommunes betalingsregulativ 2018 

 

I betalingsregulativet er det angitt ulik leiepris for ulike områder. Dette viser hvilke tomter som er 

tilgjengelige for feste, ved at det er angitt festeavgift for eiendom.  

 

Da prisen fremkommer gjennom betalingsregulativet, fremstår det som at prisene er innhentet på 

bakgrunn av den tidligere næringssjefens arbeid, jf. vår redegjørelse i kapittel 2 foran. 

 

Rådmannen har opplyst at han i juni 2018 ble kontaktet av Pål Aasvang som hadde et uoppgjort 

forhold til Bardu kommune vedrørende arealer som han hadde avgitt til kommunen og som han 

ønsket å få oppgjør for, gjennom makeskifte. Revisor oppfatter at Aasvang på et tidligere tidspunkt 

hadde avgitt areal til kommunen, men at Aasvang ikke samtidig fikk oppgjør i arealer fra 

kommunen. Aasvang hadde ifølge rådmannen tidligere vært i dialog med kommunen, og han ønsket 

et område på Moegga som areal for makeskiftet/den tomten han selv gav avkall på tidligere. 

Rådmannen har opplyst at han allerede da gjorde det klart for Aasvang at saken måtte oversendes 

setterådmann. Rådmannen sendte saken videre til assisterende rådmann Rita Bjørn og enhetsleder 

for teknisk Johanne Sollid. Pål Aasvang er en god venn av nåværende rådmann, fra militærtjeneste 

i utlandet på 90-tallet. Håvard Gangsås flyttet til Bardu og ble rådmann i 2007, og Aasvang og 

Gangsås har hatt kontakt også siden da. 

 

Revisor har etterspurt fra Bardu kommune all dokumentasjon som kan belyse denne aktuelle saken. 

Vi ble henvist til kommunens innsynsløsning hvor all dokumentasjon skal være arkivert i sak 

2018/2758 i henhold til uttalelse fra Johanne Sollid.18 Revisor har gjennomgått dokumentene 

arkivert på nevnte saksnummer. Den første henvendelsen som er journalført, er fra Pål Aasvang den 

13.8.2018. I det følgende redegjør vi for den kommunikasjonen som har vært mellom Aasvang, 

kommunen og Håkstad, sortert etter tidspunkter som fremkommer i hvert enkelt dokument. I tillegg 

redegjør vi for enkelte opplysninger sendt til oss pr. e-post av rådmannen og Tore Håkstad.  

 

Pål Aasvang sendte 13.8.2018 på vegne av Aasvang Maskin e-post til Bardu kommune hvor han 

skrev at han var interessert i tomt «bak monter mot Nordix data». Han spurte i e-posten om det 

fantes noen oversikt over ledige tomter på industriområdet. E-posten ble sendt til kommunens 

postmottak, og den ble dagen etter oversendt fra postmottak til Johanne Sollid og Merete Sivertsen.19 

I denne e-posten inngår det ikke informasjon om at forespørselen kom som følge av et uoppgjort 

forhold med kommunen vedrørende tomt Aasvang tidligere skal ha avgitt til kommunen.  

 

Den 15.8.2018 sendte Bardu kommune v/Thorstein Lundberg20 e-post til Aasvang med 

tilbakemelding om ledig areal. Kommunen skrev at «området innenfor rød linje er ledig. Arealet er 

6348 m2. Det er ikke gitt eget gbnr, så det kan om ønskelig deles i mindre tomter. Ellers er det lite 

 
18 E-post datert mottatt 8. august 2019 og 22. august 2019. 
19 Enhetsleder for teknisk og konsulent ved avdeling for kommunalteknikk 
20 Ingeniør kart og oppmåling 
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ledig på øvre plan. På nedre plan er det derimot mye ledig». I e-posten var følgende kartutsnitt med 

den nevnte røde linjen vedlagt: 

 

 
 

 

Tore Håkstad har opplyst at han den 23.8.2018 tok kontakt med ordfører om muligheten for kjøp av 

tomt i industriområdet. Ordfører skulle sjekke dette opp. Ifølge Håkstad fikk han dagen etter beskjed 

fra ordfører om at arealet var ledig og at han bare skulle sende en skriftlig henvendelse til 

rådmannen. Håkstad sendte 24.8.2018 e-post med kart over området han ønsket å kjøpe til Bardu 

kommune v/rådmannen. Han skrev i e-posten «Hvordan er mulighetene for å få kjøpt tomt på 

industriområdet? Har sett på arealet mellom Industriveien 10 og 12. Se vedlagte kart». Håkstads 

henvendelse oppfattes etter sin ordlyd som at han ønsket eierrettigheter til et område, og ikke kun 

bruksrettigheter.  

 

Nedenfor har vi inntatt kartutsnittet som Håkstad la ved i sin e-post til kommunen. Et område er 

markert med striper, og vi ser at dette er samme området som Aasvang fikk tilbakemelding fra 

kommunen om at var ledig. 
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I dokumentasjonen som kommunen har sendt til revisor, er det ikke noe e-post fra rådmannen til 

Håkstad eller internt i kommunen som viser om rådmannen svarte skriftlig på e-posten fra Håkstad. 

 

Den 28.8.2018 svarte Aasvang på e-posten fra Bardu kommune v/Lundberg av 15.8.2018 om 

hvilken tomt som var ledig. Aasvang skrev at han ønsket ei tomt på industriområdet; «Jeg ønsker 

gjerne ei tomt på industriområdet på det øvre plan mellom Monter og Nordix data. Vi har tidligere 

latt kommunen få eiendom fra 17/7 til elvepark, gangvei, vei og andre formål. Nå er det oppdaget 

at det er en del uoppgjort fra tidligere tider, etter samtale med Ivar Bjørnsund, så Kyrre Halvorsen 

og sist S. Danielsen så har vi pratet om og få til et makebytte så jeg kan få meg ei selveiertomt på 

industriområdet».  

 

I denne e-posten fremmer Aasvang ønske om at tomten gis til ham som følge av han tidligere har 

avgitt areal til kommunen. Formuleringen forstås som at det ikke skulle være betaling for arealet. 

Formuleringen «få meg ei selveiertomt» kan forstås som at han ønsket eierrettigheter, og ikke kun 

bruksrettigheter.  

 

I kommunens dokumentasjon er det ikke e-poster eller brev som viser om kommunen umiddelbart 

svarte på denne e-posten fra Aasvang. 

 

Håkstad har i e-post til revisor i anledning denne undersøkelsen opplyst at han den 30.8.2018 møtte 

rådmannen på kommunehuset i forbindelse med et møte i plan- og byggekomite for ny skole. Ifølge 

Håkstad spurte han om rådmannen hadde sett på henvendelsen hans. Rådmannen svarte ifølge 

Håkstad at han var inhabil i saken på grunn av at også Aasvang ønsket den aktuelle tomten. 

Rådmannen sa også, ifølge uttalelse fra Håkstad, at om han ønsket fortgang i saken, kunne Håkstad 

gå i dialog med Aasvang. Også rådmannen har i sin redegjørelse til revisor fortalt at han i august 

2018 kom med en kommentar i saken, som gikk ut på at han/rådmannen mente at de to kunne bli 

enige seg imellom om fordeling av tomt.  

 

Aasvang og Håkstad dro på befaring samme kveld og så på muligheten for å dele tomtearealet og 

kanskje samarbeide om bygging av lager etc. Aasvang skulle ifølge Håkstad ta kontakt med 

kommunen slik at dette ble ordnet på den måten de ble enige om. 

 

I dokumentasjonen som revisor har fått fra kommunen inngår det ingen skriftlig henvendelse fra 

Aasvang om deling av tomtearealet. Det er heller ikke dokumentasjon fra befaringen. 

 

Håkstad har videre opplyst at han den 14.9.2018 fikk tekstmelding fra Johanne Sollid om at 

kommunen ønsket et møte om deling av tomtearealet mandag 17.9.2018. Samme dag fikk han 

tekstmelding fra Sollid om at møtet måtte utsettes. 

 

Den 19.9.2018 sendte kommunen v/Lundberg e-post til Håkstad og Aasvang med forslag til 

tomteinndeling i industriområdet. Lundberg skrev: «Vedlagt følger forslag til tomteinndeling i 

Industriområdet. Ser dette greit ut eller ønsker dere justeringer? Ber om tilbakemelding så snart 

som mulig, slik at vi kan starte prosessen med oppmåling mv». Det er ikke informasjon i kommunens 

e-post om hvordan kommunen forholdt seg til Aasvang sin redegjørelse om at det foreligger et 

uoppgjort forhold vedrørende Aasvangs tomteavgivelse til kommunen. Det inngår ikke noen 

opplysninger om hvordan dette arealet var sammenlignet med areal som Aasvang tidligere skal ha 

avgitt til kommunen. Revisor er ikke forelagt dokumentasjon som eventuelt kan belyse dette.   

 

Bildet inntatt nedenfor var vedlagt e-posten til de to interessentene i tomten, og det viser hvordan 

kommunen foreslo at tomten kunne deles mellom de to. 
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Håkstad sendte samme dag – den 19.9.2018, elleve minutter etter han hadde mottatt e-posten fra 

kommunen, tilbakemelding til kommunen. Han skrev: «Da jeg og Pål var på befaring snakket vi 

om å dele slik som dette. Se vedlegg».  

 

Vedlegget som Håkstad viser til, inngår ikke i kommunens dokumentasjon. Men ut fra Håkstads 

redegjørelser forstår vi at det avviker fra kommunens løsning. 

 

Aasvang svarte på kommunens e-post med forslag til inndeling den 23.9.2018: «Ser helt greit ut for 

meg. Jeg og Tore blei ikke enige. Jeg ønsker det slik som på inndelingen». 

 

I kommunens dokumentasjon inngår ingen opplysninger om hvorvidt kommunen umiddelbart etter 

å ha fått tilbakemelding fra de to interessentene tok en avgjørelse. 

 

Håkstad har i sin redegjørelse til revisor skrevet at han den 3.10.2018 sendte e-post til rådmannen 

hvor han etterspurte svar på henvendelsen sin av 23.8.2018 (det vil si den første henvendelsen fra 

Håkstad til kommunen med forespørsel om ledig areal.)21 Rådmannen svarte at han hadde sendt 

saken over til Sollid. Rådmannen har opplyst til revisor at Håkstad forut for saken om tomt i 

industriområdet, hadde vært i kontakt med rådmannen om feste av andre tomter på området. Dette 

hadde ikke Håkstad benyttet seg av. Videre har rådmannen opplyst at Håkstad i etterkant av 

foreliggende sak har fått tilbud om enda en ny tomt som er vesentlig større enn tomten som denne 

saken omhandler. Håkstad har opplyst til revisor at han ikke er enig i rådmannens utsagn om ha blitt 

tilbudt tomt forut for å ha meldt sin interesse for tomt ved Industriveien.  

 

 
21 Muntlig henvendelse til kommunen den 23.8. og skriftlig den 24.8. 
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Den 18.10.2018 sendte Bardu kommune v/assisterende rådmann og enhetsleder for tekniske 

tjenester brev til Håkstad hvor han fikk endelig svar på sin henvendelse av 24.8.2018 om at han er 

interessert i tomt i industriområdet. Brevet er inntatt i sin helhet nedenfor. 

 

 
 

Vedlagt brevet var tegning av området med oppdelingen av arealet på ca. 3400m2 til Håkstad og ca. 

2940 m2 til Aasvang.  

 

I brev av 21.10.2018 til kommunen skrev Håkstad at «Tomten var ledig den 24.08 når jeg sender 

min forespørsel om å få kjøpe arealet. Hvordan kan en annen interessent bli forfordelt areal?». 

 

Kommunen svarte Håkstad i brev 25.10.2018. Kommunen redegjorde for saksgangen og at «da 

Aasvang maskin hadde gjort den første henvendelsen på tomta ble det avklart mellom Aasvang 

maskin og Bardu kommune hvilken del av tomt som var aktuell.  
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Den delen som nå er ledig tilbydes Skog og landbruk AS22 med innkjøring der det er merket med 

piler på skisse, se vedlegg. Det kan gis tinglyst veirett over Bardu kommune sin tomt.  

 

Teknisk sett er alle tomter ledig inntil Bardu kommune konkret får bekreftet at den skal holdes av 

eller ikke».  

 

Kommunens svarbrev til Håkstad inneholder ikke informasjon om makeskifte. Revisor oppfatter at 

kommunens begrunnelse er at Aasvang var den første som meldte sin interesse, og at dette ble 

avgjørende da de to ikke ble enige seg imellom om delingen av den aktuelle tomten.  

 

Den 4.11.2018 ga Håkstad tilbakemelding til kommunen på brevet deres av 25.10.2019. Han viser 

til at «den 24.8.18 opplyser saksbehandler i en e-post til ordfører at tomten er ledig. Jeg synes 

saksbehandlingen i denne saken er veldig uoversiktlig og jeg ber om et møte med saksbehandler, 

rådmann og ordfører for en gjennomgang av saken». 

 

Revisor har fått opplyst fra kommunen at det ikke har blitt inngått kontrakt om tomtefeste. Ifølge 

kommunen har Håkstad takket ja til en annen tomt. Når det gjelder Aasvang, har kommunen opplyst 

at det som følge av henvendelsen fra Håkstad er avventet å gjennomføre makeskifte/kontrakt. 

 

4.2 Revisors vurderinger 

Våre undersøkelser viser at Bardu kommune ikke har tilkjennegjort særskilt hvilke tomter som er 

ledige for tomtefeste. Det er derimot inntatt i betalingsregulativet informasjon om områder som er 

tilgjengelig for feste. Revisors vurdering er dermed at Bardu kommune har oppfylt revisjonskriteriet 

om at kommunen i behandling av saker om tildeling av tomt bør sikre åpenhet ved å bekjentgjøre 

hvilke tomter som er ledige. 

 

Gjennom betalingsregulativet fremkommer det informasjon om leiepris for tomten. Det 

fremkommer ikke noe om vilkår for overtakelse av tomten. Revisor vurderer derfor at Bardu 

kommune har oppfylt revisjonskriteriet om at kommunen i behandling av saker om tildeling av tomt 

bør sikre at leiepris er angitt i betalingsregulativet.  

 

Våre undersøkelser viser at de to som var interessert i tomten kontaktet kommunen med kort 

mellomrom. Aasvang var den første som meldte sin interesse, men innen Aasvang hadde gitt 

tilbakemelding til kommunen, hadde Håkstad tatt kontakt angående samme areal. Kommunen har i 

sine tilbakemeldinger til de to interessentene ikke gitt informasjon om hvordan prosessen skal legges 

opp, eller hvordan avgjørelse i saken skal tas. Kommunen lot det på et tidspunkt være opp til de to 

partene selv å komme fram til hvordan tomten kunne deles mellom de to. Kommunen ga ikke noen 

opplysninger om hvorvidt det forelå forhold ved tomten som måtte hensyntas ved eventuell deling, 

eller hvordan partene skulle forholde seg til eventuell uenighet. Senere i prosessen redegjorde 

kommunen for at den som først henvendte seg, ville tildeles tomt i henhold til sitt ønske. Håkstad 

sine henvendelser til kommunen i oktober 2018 – da kommunen hadde tatt avgjørelse om delingen 

av tomten – synliggjør at han oppfattet saksbehandlingen som uoversiktlig. Håkstad har ikke fått 

noen begrunnelse for kommunens avgjørelse. Revisors vurdering er på bakgrunn av ovennevnte at 

Bardu kommune i sin behandling av saker om tildeling av tomt, ikke har oppfylt revisjonskriteriet 

om å sikre åpenhet i og om kommunikasjonen med interessenter. 

 

 
22 Tore Håkstad sitt selskap 
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Klagen fra den ene interessenten har gjort at kommunen ikke har tatt endelig avgjørelse om tildeling 

av den aktuelle tomten i industriområdet. Kommunen tok imidlertid før klagen ble sendt, en 

avgjørelse angående inndeling av tomten. 

 

I anledning denne forvaltningsrevisjonen har kommunen vist til at Aasvang ikke hadde fått oppgjør 

for tomt han hadde gitt fra seg til kommunen på et tidligere tidspunkt. Det er ikke opplysninger i 

dokumentene i denne saken om hvorvidt dette er forhold som har hatt betydning for kommunens 

avgjørelse om inndeling av tomt mellom de to interessentene. Revisor oppfatter at det ved 

makeskifte må foretas overføring av tomt mellom partene på samme tidspunkt. Det er også 

nødvendig å vite hva som er verdien på de to tomtene. Om verdien på tomtene ikke er like, vil det 

være aktuelt at mellomlaget gjøres opp.  

 

Kommunen offentliggjorde sin avgjørelse i brev av 18.10. til Håkstad. Kommunen viste til at det 

hadde vært dialog mellom de to interessentene uten at enighet var oppnådd. Det begrunnes ikke 

klart hvorfor kommunen – på denne bakgrunn – valgte å legge forslaget av 19.9. til grunn. I den 

grad kommunen på noen måte oppga noen grunn for sin avgjørelse, er det simpelthen at Aasvang 

kontaktet kommunen først. Kommunen har sånn sett begrunnet avgjørelsen sin. Kommunen har 

imidlertid ikke underveis vist til at dette skulle være avgjørende. Kommunen la opp til at de to 

næringsdrivende skulle bli enige seg imellom. Etter revisors vurdering har Bardu kommune i sin 

behandling av saker om salg av tomt ikke oppfylt revisjonskriteriet om å sikre at avgjørelsen er 

begrunnet. 

 

Kommunen har arkivert korrespondansen som har vært pr. e-post og brev i saksbehandlingssystemet 

og samlet denne under et saksnummer. Dette er i tråd med arkivlovgivningen. Det synes imidlertid 

å ha vært noe muntlig dialog mellom de involverte, men det er ikke noe som er nedtegnet og arkivert 

på relevante saksnummer. Revisor kan imidlertid ikke med sikkerhet fastslå at noe av 

saksbehandlingen bygger på muntlig dialog. Vi har derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi en 

entydig vurdering av om Bardu kommune har oppfylt revisjonskriteriet om at i behandling av saker 

om salg av tomt, bør sikre arkivering av kommunikasjon med innbyggere/interessenter. 

 

For revisor foreligger det opplysninger om leiepris, men ikke ytterligere om hvordan den er fastsatt. 

Det er ikke opplysninger i sakens dokumenter som kan belyse om forholdet til EØS-regelverket om 

offentlig støtte er vurdert. Revisor har dermed ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi en entydig 

vurdering av revisjonskriteriet om å sikre at disposisjonen ikke er i strid med forbudet om offentlig 

støtte til næringsvirksomhet.  

 

Etter det opplyste meldte rådmannen seg selv som inhabil. Revisors vurdering er at rådmannen med 

dette har oppfylt revisjonskriteriet om å ha vurdert sin egen habilitet. 

 

Vilkårene for at en skal være inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet ledd er at det foreligger 

«særegne forhold» som er «egnet til å svekke» tilliten til den offentlige tjenestemannens objektivitet. 

Ordlyden tilser at det særegne forholdet må være egnet til å svekke tillitten til hans upartiskhet. En 

ordlydsfortolkning tilsier at dette ikke innebærer at det må påvises en konkret fare for 

tjenestemannens partiskhet. Det avgjørende er hvordan forholdet fremstår utad for partene og for 

offentligheten. 

 

Vennskapsforhold vil kunne rammes av habilitetsbestemmelsen. I vurderingen av rådmannens 

habilitet skal det vektlegges om avgjørelsen av salg av tomt til den ene parten kan innebære en 

særlig fordel, tap eller ulempe for rådmannen selv eller noen han har nær personlig tilknytning til. 

Revisor legger til grunn at salg til Aasvang kan innebære en særlig fordel for en som står rådmannen 
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nær; Aasvang. Etter revisors oppfatning av relasjonen mellom rådmann Gangsås og Aasvang, er 

situasjonen samlet sett egnet til å svekke tillitten til at saksbehandlingen fullt ut er upåvirket av 

Gangsås sitt forhold til Aasvang. Revisor har derfor etter en skjønnsmessig vurdering lagt til grunn 

at Gangsås er inhabil til å tilrettelegge eller avgjøre saker hvor Aasvang er involvert jf. 

forvaltningsloven § 6 annet ledd. Revisor vurderer derfor at det var riktig av rådmannen å melde 

seg inhabil i saken. 

 

Rådmannen opplyste til den ene parten at de to interessentene kunne bli enige om inndelingen av 

tomten. Rådmannen selv har opplyst til revisor at han anser dette som uheldig fra hans side. Det kan 

diskuteres hvorvidt en slik uttalelse til parten kan medføre at rådmannen var med på å tilrettelegge 

grunnlaget for avgjørelse. Revisor anser ikke dette som tilretteleggelse og dermed heller ikke 

problematisk opp mot habilitetsbestemmelsen. Etter revisors vurdering er revisjonskriteriet om at 

Bardu kommune i behandling av saker om salg av tomt må sikre at inhabil saksbehandler ikke 

tilrettelegger eller treffer avgjørelse i saken, oppfylt. At partene – som begge hadde meldt sin 

interesse i tomten overfor kommunen – ble gitt oppgaven med å dele inn arealet/komme til enighet, 

kan imidlertid synes å skape uforutsigbarhet for de involverte. Og vi ser at kommunen i den endelige 

avgjørelsen viste til at Aasvang henvendte seg først. Etter revisors vurdering har Bardu kommune 

med sin saksbehandling ikke oppfylt revisjonskriteriet om at den i behandlingen av saker om salg av 

tomt bør sikre forutsigbarhet for de involverte. 

 

Det følger av forvaltningsloven § 6 tredje ledd at kommunens ansatte ikke kan treffe en avgjørelse 

i saken dersom overordnet tjenestemann inhabil. Da assisterende rådmann og enhetsleder er 

underordnet rådmannen, er de i utgangspunktet inhabile til å fatte avgjørelse i saken i henhold til 

forvaltningsloven § 6 tredje ledd. Derimot medfører regelen om avledet inhabilitet som hovedregel 

ikke at ansatte i kommunen, som følge av rådmannens inhabilitet, er inhabile i å tilrettelegge 

grunnlaget for avgjørelse. Den avledete inhabiliteten som kan konstateres etter § 6 tredje ledd, 

gjelder derfor kun adgangen til å treffe avgjørelse i saken. Revisor oppfatter at det i kommunens 

brev til Håkstad den 18.10.2018 ble tatt en avgjørelse med hensyn til tomten ved industriområdet 

som både Aasvang og Håkstad var interessert i. I dette brevet står det at Aasvang tilbys areal i 

henhold til sitt ønske og at Håkstad tilbys et areal på øvre plan. Etter revisors vurdering har Bardu 

kommune i behandlingen av sak om salg av tomt ikke oppfylt revisjonskriteriet om å sikre at direkte 

underordnet av en inhabil saksbehandler ikke treffer avgjørelse i saken. Det er ikke inngått endelig 

avtale med Aasvang, men etter revisors oppfatning har ikke dette relevans for den saksbehandlingen 

revisor er bedt om å vurdere i denne forvaltningsrevisjonen. 

 

Flertallet av revisjonskriteriene vi utledet for å vurdere Bardu kommunes saksbehandling av 

tildeling av et konkret kommunalt næringsareal, er vurdert som ikke oppfylt. Saksbehandlingen – 

slik den lar seg belyse gjennom analyser av kommunens dokumentasjon – fremstår lite åpen og 

forutsigbar for de involverte partene. Ut fra foreliggende dokumentasjon synes det som at 

kommunen ikke har vurdert hvorvidt tildeling av tomt kan være underlagt regler om offentlig støtte, 

eller om rådmannens inhabilitet gjorde at administrasjonen for øvrig var avskåret fra å treffe 

avgjørelse i saken på grunnlag av regelen om avledet inhabilitet. 

 

4.3 Konklusjon 

Revisors konklusjon er at tildeling av ett konkret kommunalt næringsareal i Bardu kommune i liten 

grad har vært i tråd med sentrale saksbehandlingsregler i lovverk.  

 

 



KomRev NORD IKS Tildeling av næringsareal 

 

30 

 

5 HØRING 

KomRev NORD sendte den 2.12.2019 et utkast av rapport til Bardu kommune v/rådmannen. Vi 

mottok høringssvar fra rådmannen den 8.12.2019. På bakgrunn av tilbakemeldingen fra rådmannen 

gjorde revisor noen endringer i rapporten. Vi sendte en korrigert utgave av rapporten på høring til 

Bardu kommune v/rådmannen 20.12.2019. 

 

Den 8.1.2020 mottok revisor tilbakemelding om fra rådmannen om at kommunen ikke har 

ytterligere merknader til rapporten. Høringssvaret er gjengitt i sin helhet nedenfor. 

 

 

 

6 ANBEFALING 

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjon anbefaler vi Bardu kommune å gjøre tiltak 

for å sikre at saksbehandlingsregler etterleves i saker om tildeling av eiendom. 
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