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Møteprotokollen fra 16. desember 2016 legges til godkjenning av styret. 

 

Innstilling: 
Møteprotokoll fra 16.12.2016 godkjennes. 
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Saksliste: 

 

Godkjent 

  

 

 

 
Orienteringssaker: 

 

1. Prostneset Utbygging:  

Havnedirektøren gir en muntlig orientering om status og eventuelle avvik i prosjektet. 

2. Havnestreiken, transportarbeiderkonflikten. 
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36/16  

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 24.11.2016  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Møteprotokoll fra 24.11.2016 godkjennes. 
 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Møteprotokoll fra 24.11.2016 godkjennes. 
 
  

37/16  

REFERATSAK HAVNESTYRET 16. DESEMBER 2016  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø havnestyre tar referatsak A): SVAR TIL TROMSØ KOMMUNE, DATERT 

23.11.16 VEDR. HILLESØYVEGEN 216, 189/201 – HØRING. SØKNAD OM 

UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE., til orientering. 

 

Tromsø havnestyre tar referatsak B): SVAR TIL ARCOS AS, DATERT 23.11.16  

VEDR. UTBEDRING AV OMRÅDE MOT SJØ – ARCOS SIKKERHETSSENTER 

SKATTØRA., til orientering. 

 

Tromsø havnestyre tar referatsak C): SVAR TIL TROMSØ KOMMUNE DATERT 

23.11.16 VEDR. SALARØYVEGEN 981, 75/75 – HØRING AV SAK – 

DISPENSASJON FOR UTFYLLING AV MASSER I SJØEN., til orientering.      

     
Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tromsø havnestyre tar referatsak A): SVAR TIL TROMSØ KOMMUNE, DATERT 

23.11.16 VEDR. HILLESØYVEGEN 216, 189/201 – HØRING. SØKNAD OM 

UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE., til orientering. 

 

Tromsø havnestyre tar referatsak B): SVAR TIL ARCOS AS, DATERT 23.11.16  

VEDR. UTBEDRING AV OMRÅDE MOT SJØ – ARCOS SIKKERHETSSENTER 

SKATTØRA., til orientering. 

 

Tromsø havnestyre tar referatsak C): SVAR TIL TROMSØ KOMMUNE DATERT 

23.11.16 VEDR. SALARØYVEGEN 981, 75/75 – HØRING AV SAK – 

DISPENSASJON FOR UTFYLLING AV MASSER I SJØEN., til orientering.         
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38/16  
MØTEDATOER 2017  

 

Havnedirektørens innstilling: 
Tromsø havnestyre godkjenner forslag til møtedatoer for 2017: 

26. januar 

23. februar 

30. mars 

27. april 

01. juni 

29. juni 

31. august 

28. september 

26. oktober 

30. november 

14. desember 

 

Starttidspunkt kl 12:00 
 

Behandling: 

Havnestyrets leder foreslo endring av møtet i desember fra 14. desember til  

15. desember. 

 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren, med forslag til endring av møtedato i 

desember 2017, ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tromsø havnestyre godkjenner forslag til møtedatoer for 2017: 

26. januar 

23. februar 

30. mars 

27. april 

01. juni 

29. juni 

31. august 

28. september 

26. oktober 

30. november 

15. desember 

 

Starttidspunkt kl 12:00 
 
 Orienteringssaker: 

 

1. Prostneset Utbygging:  

Havnedirektøren gir en muntlig orientering om status og eventuelle avvik i prosjektet. 

 

Havnedirektøren orienterte om status vedrørende framdrift, SHA - miljø og økonomi 

 

2. Havnestreiken, transportarbeiderkonflikten. 

 

Havnedirektøren orienterte fra Høyesterettsdommen som ble avsagt 16.12.2016. 
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Møtet slutt kl 18:20 

 

Tromsø, 16.12.2016 

 

 

Jarle Heitmann 

Styreleder 

   Aashild Forseth 

   Referent            

 

          

 

 

Underskrifter: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som 

ble bestemt på møtet. 

 

 

 

Anne-Linn Lernes  Julie Wilhelmsen   Tor Arne Morskogen 

 

 

 

Sett: Ketil Arnesen  Synnøve Søndergaard  Erling Bangsund 

 

 

 

Gunnar Pedersen (vara) 
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Forord 
 
På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD IKS 
gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt i Tromsø Havn KF. 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 vedtak og 
forutsetninger. 
 
Revisorer som har utført og medvirket i prosjektet, har vurdert egen uavhengighet overfor Tromsø 
kommune og Havn KF, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner ikke 
til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 
 
 
KomRev NORD IKS takker Tromsø Havn KF for godt samarbeid i anledning denne undersøkelsen. 
 
 
Tromsø, 6.1.2017 
 
 
 

Knut Teppan Vik Margrete Mjølhus Kleiven 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektleder, forvaltningsrevisor 

 
 
 
   
Tone Steffensen 
Ansvarlig for kvalitetssikring 

 Elsa Saghaug og Geir-Atle Monsen 
 Prosjektmedarbeidere, 

regnskapsrevisorer 



 

 

 
Sammendrag 
 
Kontrollutvalget i Tromsø kommune behandlet våren 2016 en bekymringsmelding hvor det påstås 
at Tromsø Havn KF har brutt regelverket om offentlige anskaffelser ved kjøp fra to navngitte 
leverandører. Kontrollutvalget bestilte fra KomRev NORD IKS et forvaltningsrevisjonsprosjekt for 
å få belyst påstandene i bekymringsmeldingen. 
 
Problemstillingene for undersøkelsen er: 

1. Har Tromsø Havn KF gjennomført innkjøp i henhold til gjeldende regelverk og 
reglementer? 

2. Har Tromsø Havn KF etterlevd gjeldende rammeavtaler? 
 
Som offentlig oppdragsgiver er Tromsø Havn ved kjøp av varer og tjenester forpliktet til å følge 
regler i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Reglene skal bidra til at det offentlige velger sine 
leverandører på en måte som sikrer mest mulig effektiv ressursbruk, samtidig som leverandørene 
likebehandles. Oppdragsgiver må kunngjøre og avholde konkurranse om de varer og tjenester som 
skal anskaffes. 
 
Under problemstilling 1 har vi undersøkt Tromsø Havns anskaffelser fra Tristein og Trokar AS og 
fra Multiconsult AS. Tromsø Havn KF har gitt oppdrag til Trokar AS i forbindelse med foretakets 
investeringer tilknyttet olje- og gassindustrien. Trokar AS har i forlengelsen av dette også bistått 
Tromsø Havn i utarbeidelsen av blant annet HMS-systemer og sertifiseringer innenfor dette. Tromsø 
Havn har hatt en rammeavtale med Multiconsult AS m.fl. En rammeavtale definerer hvilke varer 
og/eller tjenester oppdragsgiver kan bestille/tildele kontrakt for og de vilkår og kontraktsvilkår som 
gjelder. En rammeavtale inngås i henhold til anskaffelsesforskriftens bestemmelser om blant annet 
konkurransekunngjøring og gjennomføring av anskaffelser. Når rammeavtale en inngått, kan 
oppdragsgiver, uten å følge forskriftens bestemmelser, bestille/gjøre avrop (tildele kontrakter) til 
rammeavtaleparten(e). Kjøpene/anskaffelsene må gjøres i henhold til rammeavtalens bestemmelser 
om dette. Under problemstilling 2 har vi undersøkt om Tromsø Havn KF ved innkjøp fra 
Multiconsult AS har overholdt rammeavtalens regler om at det skal gjennomføres såkalt 
minikonkurranse. Vi har også undersøkt om foretakets kjøp (art og omfang) fra denne leverandøren 
omfattes av rammeavtalen mellom Tromsø Havn KF og Multiconsult AS. 
 
Tromsø Havns leverandørkonto viser følgende utbetalinger til leverandørene (2012-2016): 
År Leverandørnavn Totalt (inkl. mva) 

2012 Multiconsult AS 5 660 669 

 Tristein AS 19 517 

2013 Multiconsult AS 7 847 103 

 Tristein AS 624 999 

2014 Multiconsult AS 7 374 602 

 Tristein AS 450 912 

 Trokar AS 1 207 500 

2015 Multiconsult AS 3 080 208 

 Trokar AS  947 851 

2016 Multiconsult AS 1 483 346 

 Trokar AS 281 793 

Totalt  28 978 500 
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Anskaffelser av tjenester fra Trokar AS 
Tromsø Havn KF har i perioden 2012-2015 fått henvendelser fra flere riggselskaper som har bedt 
foretaket om å levere tilbud på å få levere tjenester til rigger. Selskapenes henvendelser kommer 
uten forvarsel, og fristene Tromsø Havn får for å levere etterspurt dokumentasjon, er korte. Tromsø 
Havns arbeid med å utarbeide tilbud i samsvar med riggselskapenes krav og sørge for at foretakets 
interesser ivaretas, har krevd særskilt kompetanse innen gass og olje. Tromsø Havn KF mangler 
nødvendig kompetanse, og har derfor kjøpt kompetanse fra Tristein AS og Trokar AS. I tillegg har 
Trokar AS bistått Tromsø Havn i arbeidet med sikkerhetssystem etter at foretakets økte aktivitet 
innen olje- og gassnæringen synliggjorde økte krav til sikkerhetssystemer og sertifiseringer. 
 
Anskaffelsens art og verdi har betydning for hvilke regler i forskrift om offentlige anskaffelser som 
kommer til anvendelse. For anskaffelser over kr 500 000 (nasjonal terskelverdi) skal konkurranse 
kunngjøres i Norges «Database for offentlige innkjøp» (Doffin) og for anskaffelser med verdi over 
kr 1,75 millioner skal konkurranse kunngjøres i Doffin og i «EUs database for offentlige 
anbudsinnbydelser» (TED-databasen). Formålet er at leverandører skal få informasjon om at en 
oppdragsgiver ønsker å anskaffe varer/tjenester. Kunngjøringsplikten er blant 
anskaffelsesregelverkets sentrale bestemmelser for å sikre at offentlige kontrakter ikke tildeles uten 
konkurranse. Forskrift om offentlige anskaffelser inneholder bestemmelser om unntak fra 
kunngjøringsplikt, og disse bestemmelsene skal tolkes strengt. Ifølge det såkalte «hasteunntaket» i 
forskriften kan kunngjøring unnlates dersom anskaffelsen på grunn av uforutsette omstendigheter 
ikke kan utsettes i den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse. 
 
Tristein AS som Tromsø Havn KF kjøpte tjenester fra i forbindelse med henvendelser fra 
riggselskaper, ble kjøpt opp av et større selskap i 2014. Tromsø Havn avsluttet da avtaleforholdet 
med Tristein AS, og gav oppdrag direkte til Trokar AS uten å kunngjøre konkurranse. I denne 
rapporten drøfter vi hvorvidt Tromsø Havn KF hadde hjemmel i det såkalte «hasteunntaket» til å 
kjøpe tjenester fra Trokar AS uten å kunngjøre konkurranse og følge øvrige krav i 
anskaffelsesregelverket. Revisor finner det godtgjort av Tromsø Havn at foretaket trengte 
nødvendig kompetanse raskt, og muligens også at det – på grunn av kravene som riggselskapene 
stilte –  ikke var mulig å utsette anskaffelse av konsulentbistand innenfor forskriftens frister for 
gjennomføring av konkurranse. Etter revisors vurdering er det imidlertid tvilsomt om Tromsø Havn 
KF hadde hjemmel i det såkalte «hasteunntaket» for å gjøre direkteanskaffelser fra Trokar AS. 
Revisor oppfatter at henvendelser fra riggselskaper ikke kan karakteriseres som en «uforutsett 
omstendighet». Kontraktene med Trokar AS har blitt forlenget utover den perioden Tromsø Havn 
KF raskt måtte levere tilbud til riggselskaper. Uavhengig av om oppdragsgiver har hjemmel i 
forskriften til å unnlate kunngjøring, gjelder grunnleggende krav til blant annet konkurranse, 
likebehandling og etterprøvbarhet oppstilt i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Tromsø 
Havn KF har ikke skriftliggjort eventuelle vurderinger av kjøp av tjenester fra Trokar AS opp mot 
anskaffelsesregelverket. 
 
Vi har funnet at Tromsø Havn i 2015 og 2016 mottok til sammen 21 fakturaer fra Trokar AS og at 
minimum tre av havneforetakets ansatte har vært involvert ved godkjenning av samtlige fakturaer.  
Havnedirektøren og økonomi- og administrasjonsleder har begge attestert samtlige fakturaer, og 
ass. havnedirektør har anvist alle fakturaer etter at en annen person har registrert fakturaene i 
økonomisystemet. Etter vår vurdering er dette i samsvar med Tromsø Havns økonomireglement. 
 
Anskaffelse av rammeavtale med Multiconsult AS m.fl. 
I 2012 inngikk Tromsø Havn KF rammeavtale med de tre firmaene Multiconsult AS, Norconsult 
AS og Dr. Tech Olav Olsen AS. Steinsund Forretningsutvikling (enkeltmannsforetak) gjennomførte 
på vegne av foretaket anskaffelsen av rammeavtalen. Konkurranse ble kunngjort i Doffin og i TED-
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databasen slik som påkrevd for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi. Dokumentasjonen 
fra anskaffelsen indikerer at anskaffelsesregelverkets grunnleggende konkurransekrav er overholdt, 
og den viser at kravet om etterprøvbarhet i stor grad er overholdt. Dokumentasjonen gir imidlertid 
ikke grunnlag for å fullt ut kunne belyse oppdragsgivers evaluering av tildelingskriteriet 
«oppdragsforståelse», og det mangler anskaffelsesprotokoll som fullt ut er i samsvar med 
forskriftens krav til protokollens innhold. Revisor har etter dette ikke grunnlag for å konstatere 
brudd på grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket når det gjelder Tromsø Havns inngåelse av 
rammeavtale. 
 
Revisors konklusjon på problemstilling 1 er at Tromsø Havns innkjøp fra Trokar AS ikke er gjort i 
henhold til gjeldende anskaffelsesregelverk og at havneforetaket har overholdt eget økonomi-
reglement i disse innkjøpene. Revisor konkluderer også med at Tromsø Havns anskaffelse av 
rammeavtale med Multiconsult AS, Norconsult AS og Dr. Tech Olav Olsen AS i stor grad er i 
henhold til gjeldende anskaffelsesregelverk.   
 
 
Har Tromsø Havn KF etterlevd gjeldende rammeavtaler? 
Tromsø Havn KF har i perioden 2012-2015 gjort betydelige investeringer tilknyttet havner og 
anlegg, og i denne forbindelse har foretaket kjøpt tjenester fra Multiconsult AS for kr 25 millioner.  
Ifølge rammeavtalen skal kjøp etter avtalen skje etter gjennomført minikonkurranse, hvor blant 
annet rammeavtaleleverandørene skal kontaktes skriftlig og bes om å levere tilbud basert på 
kriteriene pris og oppdragsforståelse. Vår gjennomgang av oppdrag tildelt Multiconsult AS tilsier 
at de «største» rådgivningsoppdragene tildelt Multiconsult er begrunnet i rammeavtalen, det vil si 
foretakets tildelinger av kontrakter på oppdrag som byggeledelse og prosjektledelse. For disse 
kjøpene fant vi dokumentert gjennomført minikonkurranse i henhold til rammeavtalens krav. Noen 
av oppdragene tildelt Multiconsult AS er begrunnet i rammeavtalen, men oppdragsgiver har ikke 
dokumentasjon for gjennomført minikonkurranse, og disse kjøpene er ikke gjort i henhold til 
rammeavtalens bestemmelser om tildeling av kontrakter.1 
 
Oppdragene som Tromsø Havn KF har tildelt Multiconsult AS, har vært innenfor rammeavtalens 
formål, men kjøpene fra Multiconsult har oversteget rammeavtalens anslåtte verdi på kr 6 millioner. 
Revisor har vurdert at sistnevnte ikke utgjør brudd på anskaffelsesregelverket, herunder 
rammeavtalen, ettersom Tromsø Havn KF ifølge konkurransegrunnlaget ikke skulle anses bundet 
av anslaget på kr 6 millioner. Det har også betydning for vurderingen at anskaffelsen ble 
gjennomført etter forskriften del III, herunder med kunngjøring i TED-databasen. 
 
Revisors konklusjon på problemstilling 2 er at Tromsø Havn KF ved tildelinger av oppdrag til 
Multiconsult AS i stor grad – men ikke fullt ut – har etterlevd gjeldende rammeavtale. 
 
 
Som følge av våre funn, vurderinger og konklusjoner er vår anbefaling at Tromsø Havn iverksetter 
tiltak for å sikre sin etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. 
 
  

                                                 
1 Vi har ikke gjort vurderinger av enkeltkjøp fra Multiconsult AS som ikke er begrunnet i rammeavtalen.  
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1 INNLEDNING 

1.1 Tromsø Havn KF 

Tromsø Havn er som kommunalt foretak en del av Tromsø kommune. Kommunestyret er havnens 
øverste organ og velger medlemmer til foretakets styre. Tromsø Havnestyre leder foretaket, og den 
daglige driften av havnen forestås av havneadministrasjonen som ledes av havnedirektør.  

 
Tromsø Havn KF eier TH Utvikling AS2. TH Utvikling AS er eier av Breivika Utvikling AS og TG 
Næringseiendom AS. Selskapenes vedtektsfestete formål er «Utvikling, utleie og salg av 
næringseiendom».  
 
Tromsø Havn KF har de siste fire-fem årene gjort betydelige investeringer tilknyttet havner og 
arealer. De store prosjektene med aktivitet er blant annet «Grøtsund havneavsnitt, byggetrinn 1 og 
2», «Prostneset Havneterminal», «Breivika Nord» og «Miljøprosjektet Tromsø Havn». Parallelt 
med arbeidet i disse prosjektene har Tromsø Havn KF brukt ressurser for å styrke sin posisjon som 
leverandør til olje- og gassindustrien, herunder brukt ressurser til utarbeidelse av et styringssystem 
som integrerer helse, miljø og sikkerhet. Boreriggen «Polar Pioneer» var i Tromsø for reparasjoner 
i 2011 og oljeriggen «Scarabeo 8» vurderte Tromsø i 2013. I 2013-2014 arbeidet Tromsø Havn KF 
for å bli med i konkurransen om å være såkalt forsyningshavn for en gassutbygging på den sibirske 
halvøya Yamal i Russland. I skrivende stund leverer Tromsø Havn KF tjenester til riggen «Floatel 
Superior», som ligger ved Grøtsund.3 
 

                                                 
2 Tidligere «Tromsø Havnelager AS». Nytt foretaksnavn er foretaksregistrert 22.9.2014. Ifølge foretaksregistrering 
overdro TH Utvikling AS 15.12.2014 Terminalgata AS. 
3 Jf. skriftlige og muntlige opplysninger fra Tromsø Havn KF 

Tromsø Havn KF sitt formål og ansvarsområde 
 
«Tromsø Havn er Tromsø kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og 
forvaltningsmessige oppgaver Tromsø kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og 
bestemmelser gitt i denne loven.  
 
Tromsø Havn har på vegne av eieren ansvaret for utviklingen av de maritime næringsaktiviteter 
i Tromsø kommune. 
 
Tromsø Havn skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, drive 
havnen på en effektiv og rasjonell måte og forvalte Tromsø havns eiendommer, innretninger og 
andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. 
 
For å opprettholde og videreutvikle havnens trafikkgrunnlag, kan Tromsø Havn engasjere seg 
i havnetilknyttet virksomhet, herunder også utenfor Tromsø kommune, når dette er fordelaktig 
og hensiktsmessig for Tromsø kommunes havnevirksomhet». 
 

   Jf. Vedtektene § 2 for Tromsø Havn KF 
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1.2 Bakgrunnen for undersøkelsen 

Sekretariatet til kontrollutvalget i Tromsø kommune (K-sekretariatet IKS) mottok 8.3.2016 en 
skriftlig henvendelse om Tromsø Havn KF fra «Ansatt i Tromsø Havn». Henvendelsen har 
overskriften «Bekymringsmelding». Kontrollutvalget behandlet bekymringsmeldingen under sak 
33/16 i møte 15.3.2016 og vedtok at «kontrollutvalget bestiller fra KomRev NORD 
forvaltningsrevisjon med fokus på områder som framkommer i meldingen». Det er to forhold som 
er nevnt i bekymringsmeldingen, hvor det første – som gjelder innkjøp – er relevant for revisjonens 
undersøkelser. Avsender av henvendelsen til K-sekretariatet har framsatt påstand om at «Tromsø 
Havn KF bryter lov om offentlige innkjøp ved for eksempel innkjøp fra Multiconsult uten gyldig 
rammeavtale, innkjøp fra Halvar Pettersens nære venn gjennom mange tiår Trond Taraldsen for 
millionbeløp uten lovlig gjennomført innkjøpsprosess». Det er også skrevet at «en gjennomgang av 
dokumentasjon av innkjøp sammenlignet med innkjøpsprosesser vil avdekke flere graverende brudd 
på regelverket». Den andre påstanden i bekymringsmeldingen oversendte kontrollutvalget til 
kommunens varslingsgruppe for behandling der.4 Kontrollutvalget vedtok i møte 18.4.2016, under 
sak 46/16, å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet med problemstillingene som presenteres i 
neste kapittel. Revisor oppfatter at kontrollutvalgets formål med prosjektet er å få belyst de påståtte 
forholdene og vurdert foretakets praksis opp mot anskaffelsesregelverket. 
 

2 PROBLEMSTILLINGER, REVISJONSKRITERIER OG METODE 

2.1 Problemstillinger 

Revisor oppfatter bekymringsmeldingen som et varsel om brudd på anskaffelsesregelverket, 
nærmere bestemt mangler tilknyttet innkjøpsprosesser og uriktig bruk av rammeavtaler. Vi 
formulerte følgende to problemstillinger: 
 

1. Har Tromsø Havn KF gjennomført innkjøp i henhold til gjeldende regelverk og 
reglementer? 

 
Basert på påstanden i bekymringsmeldingen og kontrollutvalgets bestilling innebærer 
problemstillingen undersøkelse av Tromsø Havn KF sine anskaffelser fra Trokar AS5 og 
Multiconsult AS. Førstnevnte har fått oppdrag fra Tromsø Havn KF i forbindelse med foretakets 
aktiviteter innen olje og gassindustrien. Multiconsult AS er en av tre leverandører i en rammeavtale 
om konsulenttjenester innen prosjektledelse, byggeledelse og prosjektering. En «rammeavtale» vil 
si en avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører som har til å 
formål å fastsette vilkårene for kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode, jf. FOA § 4-2 
bokstav f. Under problemstilling 1 undersøker vi Tromsø Havns anskaffelsesprosess i forkant av 
signering av rammeavtalen.  
 

2. Har Tromsø Havn KF etterlevd gjeldende rammeavtale?  
 
Tromsø Havn KF sin rammeavtale om konsulenttjenester innen prosjektledelse, byggeledelse og 
prosjektering inneholder bestemmelser om hvordan foretaket skal gå frem ved tildeling av 
kontrakter/tildeling av oppdrag etter rammeavtalen; det skal avholdes en såkalt minikonkurranse. I 

                                                 
4 Vedtakets pkt. 1 lyder: «Kontrollutvalget sender bekymringsmeldingen til varslingsgruppen i kommunen». Påstanden 
oversendt til varslingsgruppen blir ikke omtalt i denne rapporten. 
5 Personen navngitt i bekymringsmeldingen har levert tjenester til Tromsø Havn KF først som ansatt i Tristein AS, og 
senere som eier av Trokar AS. 
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problemstillingen inngår undersøkelse av om hvorvidt foretakets kontraktstildelinger til 
Multiconsult AS (avrop) er gjort etter gjennomført minikonkurranse. 
   
Rammeavtalen sammen med eventuell annen dokumentasjon som er gjort til en del av kontrakten 
mellom oppdragsgiver og rammeavtaleleverandørene, er bestemmende for blant annet hvem som 
kan benytte rammeavtalen. Kontrakten mellom oppdragsgiver og rammeavtaleleverandører er også 
bestemmende for hvilke ytelser som kan anskaffes og omfanget av disse. I problemstilling 2 inngår 
undersøkelse av om Tromsø Havns kontraktstildelinger begrunnet i rammeavtalen, omfattes av 
rammeavtalen.   
 

2.2 Revisjonskriterier 

For å kunne gjøre vurderinger av Tromsø Havn KF sin praksis på det undersøkte området og 
konkludere på problemstillingene må vi utlede konkrete revisjonskriterier. Revisjonskriterier er 
krav, normer og/eller standarder som reviderte enhets praksis skal vurderes i forhold til. Kriteriene 
må utledes fra autoritative kilder. 
 
Tromsø Havn KF er ved tildeling av kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av 
bygge- og anleggsarbeider pliktig til å følge lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser 
(LOA) og forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (FOA). Loven og forskriften 
skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved 
offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også 
bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige 
anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.6 
 
Ifølge «anskaffelsesregelverket» plikter oppdragsgiver å gjennomføre anskaffelser i henhold til 
nærmere bestemte grunnleggende krav; konkurranse, gjennomsiktighet, forutberegnelighet, 
etterprøvbarhet, forholdsmessighet og god forretningsskikk. Flere bestemmelser i forskrift om 
offentlige anskaffelser er et resultat av – og skal sørge for – ivaretakelse av de grunnleggende 
kravene. Anskaffelsens anslåtte verdi har betydning for hvilke regler i forskrift om offentlige 
anskaffelser oppdragsgiver må følge: 
 

 Anskaffelser over EØS-terskelverdi (kr 1,75 millioner for vare- og tjenestekjøp og kr 39 
millioner for bygge- og anleggskontrakter) er underlagt bestemmelsene i FOA del I og III 

 Anskaffelser med verdi fra kr 500 000 eks. mva. (nasjonal terskelverdi)7 til EØS-
terskelverdi, er underlagt forskriften del I og del II 

 For anskaffelser mellom kr 100 000 og kr 500 000 eks. mva. er det tilstrekkelig å følge 
forskriftens del I 

 Anskaffelser under kr 100 000 ekskl. mva. har fra og med 1.7.2015 vært unntatt fra 
forskriften8. 

 
En anskaffelse hvor oppdragsgiver i strid med reglene i forskrift om offentlige anskaffelser ikke har 
kunngjort konkurransen, eller en anskaffelse hvor oppdragsgiver bare har kunngjort i Doffin når det 

                                                 
6 Jf. lov om offentlige anskaffelser § 1, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 1-1 
7 Fra og med 1.1.2017 endres den nasjonale terskelverdien på kr 500 000 til kr 1,1 millioner. 
8 Jf. FOA § 1-3 (2) bokstav l 
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etter forskriften foreligger en plikt til å kunngjøre i TED-databasen9, er ifølge FOA § 9-1 bokstav q 
en ulovlig direkte anskaffelse. 
 
Tromsø Havn skal ved innkjøp også følge bestemmelser i Økonomireglement for Tromsø Havn 
KF10. 
 
De ovennevnte kildene har relevans for å utlede revisjonskriterier for å besvare problemstilling 1, 
hvor vi vurderer Tromsø Havn sine anskaffelser av tjenester fra Trokar AS og anskaffelse av 
rammeavtale med Multiconsult AS m.fl. 
 
Oppdragsgivers tildelinger av kontrakt på grunnlag av en inngått rammeavtale kalles for «avrop». 
Ifølge forskrift om offentlige anskaffelser § 15-1 (3) kan kontrakter innenfor en rammeavtale bare 
inngås mellom de opprinnelige partene i avtalen, og uten at det gjøres vesentlige endringer i de 
opprinnelige avtalevilkårene. Tromsø Havn KF har inngått rammeavtale med tre leverandører, og 
det følger av forskrift om offentlige anskaffelser § 15-3 (2) at tildeling av kontrakter innenfor 
rammeavtaler som er inngått med flere leverandører, foretas på grunnlag av vilkårene som er fastsatt 
i rammeavtale. Rammeavtalen «Avtaledokument mellom Tromsø Havn KF som oppdragsgiver og 
Multiconsult AS som rådgiver» er derfor kilde for å utlede revisjonskriterier for å besvare 
problemstilling 2. I avtalens pkt. 2 Beskrivelse av oppdraget er reglene for hvordan Tromsø Havn 
skal tildele kontrakter. 
 
Et avrop som foretas med hjemmel i en rammeavtale som er kunngjort i henhold til regelverket, er 
ikke en ulovlig direkte anskaffelse etter lov om offentlige anskaffelser § 7b.11 
 
De konkrete og relevante revisjonskriteriene som er utledet fra ovennevnte kilder, redegjør vi 
nærmere for i kapitlene 3 og 4. 
 

2.3 Metode, datamateriale og avgrensninger  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-
revisjon12.  
 
Revisor betrakter henvendelsen fra «Ansatt i Tromsø Havn» som vi skal belyse gjennom 
forvaltningsrevisjonsprosjektet, som et varsel om kritikkverdige forhold i virksomheten, jf. 
arbeidsmiljøloven § 2-4. Etter revisors oppfatning innebærer ikke påstandene i 
bekymringsmeldingen om brudd på innkjøpsregelverk at «Ansatt i Tromsø Havn» må anses som 
part i en undersøkelse av påstandene13. Personer som omtales/anklages for noe kritikkverdig, er 
imidlertid parter i en slik sak. Den som omtales/anklages, har krav på å bli gjort kjent med varselet 
og hva som fremgår av dette. Havnedirektøren ble derfor i oppstartsmøte 25.5.2016 med revisor 
forelagt opplysningene i bekymringsmeldingen, og han fikk anledning til å gi tilsvar. Til stede i 
oppstartsmøtet var også foretakets økonomi- og administrasjonsleder Aashild Forseth. Temaer i 

                                                 
9 TED-databasen er den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer og Doffin er den norske offisielle databasen 
for kunngjøringer, jf. FOA § 4-1 bokstav m og n. 
10 Økonomireglement med ikrafttredelse fra 1.1.2013. 
11 Jf. KOFA 2011/181, 2004/310 
12 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
13 Vår undersøkelse gjelder kun påstandene om brudd på innkjøpsregelverk. Den andre delen av 
bekymringsmeldingen ble sendt til Tromsø kommunes varslingsgruppe for oppfølging der, og for denne delen er det 
varslingsgruppa som tar stilling til om «Ansatt i Tromsø Havn» er part. Revisor har ikke opplysninger om hvem som 
er avsender av bekymringsmeldingen. 
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dette møtet var hovedsakelig Tromsø Havn sine kjøp fra Multiconsult AS og Trokar AS. Vi avholdt 
møte med de ovennevnte også 1.11.2016.  
 
Revisor har ikke hatt mulighet til å få bekymringsmeldingen ytterligere opplyst fra den som varslet, 
jf. anonym varsling. Det innebærer blant annet at revisor ikke har kunnskap om hva avsender av 
bekymringsmeldingen mer konkret mener utgjør brudd på anskaffelsesregelverket. En tolkning av 
meldingen, Tromsø Havns beskrivelser av tjenestekjøpene, samt våre analyser av foretakets 
regnskaper ligger derfor til grunn for de spørsmålene vi mener kan belyse hvorvidt 
anskaffelsesregelverket er brutt. 
 
I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet inngår ikke undersøkelser av Tromsø Havns innkjøpspraksis 
som sådan, men kun foretakets kjøp fra to navngitte leverandører. Vi bruker leverandørnavnene og 
gjengir noe offentlig tilgjengelig informasjon om leverandørene, men presiserer at det er 
oppdragsgiver Tromsø Havn KF som er revidert enhet i forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
 
Vi baserer revisors funn i denne rapporten på blant annet muntlige opplysninger vi mottok i de 
ovennevnte møtene med Tromsø Havn KF. Revisors funn baserer seg også på innhentet og analysert 
dokumentasjon fra Tromsø Havn.   
 
For å belyse Tromsø Havn KF sine kjøp fra Trokar AS etterspurte vi fra foretaket:  

 Fakturaer med underdokumentasjon fra Trokar AS  
 Oppdragsbekreftelsene fra Trokar AS  
 

For å belyse Tromsø Havn KF sine kjøp fra Multiconsult AS etterspurte vi fra foretaket: 
 Dokumentasjon fra anskaffelsen av rammeavtalen med Multiconsult AS, Norconsult AS 

og Dr. Tech Olav Olsen AS, herunder signerte avtaler med leverandørene 
 Oversikt over Multiconsult AS sine oppdrag for Tromsø Havn KF (oppdrag utenom 

rammeavtale) i 2014-2015 
 Oversikt over Multiconsult AS sine oppdrag for Tromsø Havn KF basert på avrop fra 

rammeavtale i 2014-2015 
 Dokumentasjon tilknyttet kontraktstildelinger i rammeavtalen, jf. rammeavtalen pkt. 2  

 
Tromsø Havn sendte oss all etterspurt dokumentasjon og i tillegg annen relevant dokumentasjon 
tilknyttet foretakets kjøp fra leverandørene. Revisors funn i rapporten er, i tillegg til ovennevnte 
skriftlige dokumentasjon, basert på analyser av foretakets regnskap og leverandørrapporter som vi 
har tilgang til gjennom våre systemer. Opplysninger om aksjeselskapene Tristein14 og Trokar har vi 
innhentet fra nett-tjenesten proff15. 
 
Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 
problemstillingene. Revisjonen mener at det skriftlige og muntlige datamaterialet som er presentert 
som «revisors funn» i rapporten, samlet utgjør et relevant og tilstrekkelig datagrunnlag for revisors 
vurderinger og konklusjon.  
 
Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisjonen har vurdert 
eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data med 

                                                 
14 Muntlig og skriftlig dokumentasjon tilsa at også denne leverandøren av tjenester til Tromsø Havn KF må omtales i 
denne rapporten. Vi gjør imidlertid ikke vurderinger tilknyttet foretakets kjøp fra denne leverandøren. 
15 Nett-tjeneste som inneholder blant annet juridisk og økonomisk informasjon om bedrifter 
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hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg 
har vi framlagt datamaterialet for Tromsø Havn KF. 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 kvalitetssystem. 
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3 ANSKAFFELSER FRA TROKAR AS 

3.1 Innledning 

I den nevnte bekymringsmeldingen påstås det at Tromsø Havn KF har gjort innkjøp fra 
havnedirektørens «nære venn gjennom mange tiår». Revisor spurte havnedirektøren i 
oppstartsmøtet om Trond Taraldsen er en nær venn av ham. Havnedirektøren svarte at det ikke er 
tilfelle, men at de begge har arbeidet i Kystvakta. Havnedirektøren opplyste til revisor at han selv 
avsluttet sitt arbeidsforhold i Kystvakta i 1997.  
 
Taraldsen har utført arbeid for Tromsø Havn KF i årene 2012 og 2013 som ansatt i Tristein AS, og 
deretter i 2014 og 2015 som eier av selskapet Trokar AS.  
 
Ifølge opplysninger i Brønnøysundregistrene ble Tristein AS stiftet i 2009, og vedtektsfestet formål 
var å «levere administrative tjenester til datterselskap i konsernet og investeringsvirksomhet i 
aksjer». Trond Taraldsen var ifølge opplysninger i Brønnøysundregisteret daglig leder fra 2011 til 
og med 2013 og styremedlem fra 2011 til 2014. Ifølge foretaksregistrering 14.3.2014 ble selskapets 
formål endret til å «yte konsulentvirksomhet innen offshore- og skipsindustrien samt andre 
beslektede næringer. Selskapet kan eie aksjer og andre former for eierandeler i andre 
virksomheter».  
 
Tristein AS ble i 2014 kjøpt opp av Aqualis Offshore AS16. Tromsø Havn har opplyst til revisor at 
Taraldsen avsluttet sitt arbeidsforhold i Tristein AS i forbindelse med overdragelsen av selskapet, 
og at han startet for seg selv i Trokar AS. Trokar AS ble stiftet i 2008. Vedtektsfestet formål var da 
«Investering i eiendommer, verdipapirer og hva som dermed står i forbindelse, herunder også 
deltagelse i andre selskap». Selskapet endret formål i 2013 til å «Yte konsulenttjenester innen 
ledelses- og forretningsutvikling til shipping og olje & gassindustrien, investering i eiendommer, 
aksjer, verdipapirer og hva som dermed står i forbindelse, herunder også deltagelse i andre 
selskap».  
 
Ifølge selskapets regnskap (proff.no) var det aktivitet i Trokar AS først fra og med 2014; i årene 
2008-2013 hadde ikke selskapet salgsinntekter, mens i 2014 og 2015 var salgsinntektene på 
henholdsvis kr 1 208 000 og kr 2 185 000 eksl. mva.   
 
Tromsø Havns kjøp fra Trokar AS  
Vår gjennomgang av regnskapet til Tromsø Havn KF viser at foretakets samlede utbetalinger til 
Tristein AS utgjør kr 896 808 eksl. mva. Samlede utbetalinger til Trokar AS utgjør kr 1 978 176 eksl. 
mva.  
 
  Tristein AS Trokar AS 

2012 15 614  
2013 519 999   

2014 361 195 797 69017 

2015   773 051 

2016  225 434 

Totalt 896 808 1 978 176 

 

                                                 
16 Fusjon er foretaksregistrert i januar 2015. 
17 Beløpet utgjør ca. 80 % av Trokar ASs salgsinntekter i 2014.  
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Tromsø Havn KF sine kjøp fra Tristein AS og Trokar AS har vært i forbindelse med at riggselskaper 
har vurdert Tromsø/Tromsø Havn KF som leverandør av tjenester og i forbindelse med at rigger har 
vært i Tromsø; Tromsø Havn KF har fått flere forespørsler om å gi tilbud om levering av tjenester 
til borerigger/plattformer, og foretaket har også hatt oppdrag for slike. Fra foretaket har revisor fått 
forklart at riggselskapene sender tilbudsforespørsler til flere havner slik at havnene må konkurrere 
om levering av tjenester til plattformene/selge seg inn. Riggen «Polar Pioneer» kom til Tromsø i 
2011, og «Scarabeo 8» planla å komme i 2013. I 2013 fikk Tromsø Havn KF forespørsel fra 
«Technip France» om å være utbyggingsbase for et LNG-felt (gassfelt) på Yamal i Nordvest-
Russland. Sistnevnte har rettet flere forespørsler til Tromsø Havn. I det følgende redegjør vi for 
foretakets utbetalinger til Trokar og oppdragskontraktene fra de to leverandørene Tristein og Trokar. 
 
Ifølge regnskapsrapporter for 2014 og 2015 har Tromsø Havn utbetalt til Trokar AS henholdsvis kr 
600 931 og kr 471 690 ekskl. mva. på «market/sales development», som vi oppfatter er arbeid 
tilknyttet rigger og innsalg av Tromsø. Trokar AS har også arbeidet med foretakets 
sikkerhetssystemer. Videre er det ifølge regnskapsrapporter for 2014 utbetalt til Trokar AS kr 
378 758 ekskl. mva. på «HSE-QA konsulentbistand» som vi oppfatter er arbeid med foretakets 
sikkerhetssystem. For slikt arbeid i 2015 har foretaket utbetalt kr 298 504 ekskl. til Trokar AS. 
 
I en oppdragskontrakt fra Tristein AS for perioden oktober 2012 til juli 2013 fremkommer det at 
Tristein AS skal bistå Tromsø Havn KF med å få «Scarabeo 8» til Tromsø. Tromsø Havn KF og 
Westcon18 skulle utføre vedlikeholdsarbeid på plattformen19. Tristein AS sine ansatte på oppdraget 
for Tromsø Havn var ifølge oppdragskontrakten Trond Taraldsen og Alexander Kirovic. «Scarabeo 
8» kansellerte det forventede oppdraget med Tromsø Havn, men foretaket fikk dekket alle kostnader 
og forventede inntekter på til sammen kr 18 millioner. Ifølge foretaket hadde Taraldsen bistått 
Tromsø Havn KF med kontraktsbestemmelsene som ivaretok Tromsø Havns interesser i forbindelse 
med kanselleringen.  
 
I oppdragskontrakt fra Tristein AS, med oppstart september 2013, står det at Tristein AS skal bistå 
Tromsø Havn KF med å selge seg inn til «Technip France».20 På dette tidspunktet var Tromsø Havn 
KF i ferd med å avslutte Grøtsund byggetrinn I som besto i bygging av ny kai på 130 meter, og 
utvikling av et areal på til sammen 85 000 m2. Grøtsund ville bli benyttet dersom Tromsø Havn KF 
fikk kontrakt med Technip France. 
 
Ifølge en oppdragskontrakt fra januar 2014 skulle Tristein AS bistå Tromsø Havn KF i arbeidet med 
å oppnå kontrakt med «Technip France». Oppdraget er altså likt beskrevet i de to nevnte 
oppdragskontraktene fra september 2013 og fra januar 2014. I begge kontraktene fremkommer det 
at Tristein AS også skulle bistå Tromsø Havn KF videre dersom foretaket ble tildelt kontrakten med 
Technip France. Trond Taraldsen ville ifølge kontraktene utføre arbeidet på vegne av Tristein AS.  
 
Kontrakten fra januar 2014 mellom Tromsø Havn KF og Tristein AS ble imidlertid senere gjort 
ugyldig av Tromsø Havn KF fordi Tristein AS ble solgt til Aqualis Offshore. Ny leverandør til 
Tromsø Havn KF ble da Trokar AS. I oppdragskontrakt fra Trokar AS med oppstart januar 2014 
står det at Trokar AS v/Trond Taraldsen skal bistå Tromsø Havn i deres prosess med å etablere et 

                                                 
18 Selskap tilhørende “Westcon Group” som blant annet leverer tjenester til rigger og skip 
19 «Tristein shall support Tromsø Havn KF in their preparation and planning to get the semi-sub Scarabeo 8 into 
Tromsø Havn for it change of BOP and other maintenance work. Further Tristein shall provide competent marine 
operational personnel as Marine Representatives, Mooring Masters and Supervisors including rigger-personale. 
Tristein shall also coordinate the provision of mooring jewelry and equipment, and also provide rental for the same.» 
20 Westcon skulle være hovedkontraktør, og Tromsø Havn skulle være leverandør av havnetjenester og utleie av 
arealer. 
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nærmere bestemt sikkerhetssystem21 og å selge inn Grøtsund til olje- og gassindustrien22. Innsalg 
av Grøtsund til olje- og gassindustrien gjaldt nærmere bestemt overfor «Technip France». Tromsø 
Havn KF har opplyst til revisor at i etterkant av at riggen «Polar Pioneer» hadde opphold i Tromsø, 
kom strengere krav til HMS-systemer, og Tromsø Havn KF startet et arbeid med å få nødvendige 
sertifiseringer. Trokar AS ble i en periode engasjert av foretaket for å gjøre arbeid tilknyttet 
foretakets sikkerhetssystem.  
 
For å kunne være med i konkurransen om å få kontrakten med «Technip France» måtte Tromsø 
Havn KF garantere at industrihavna i Grøtsund ble ytterligere bygget ut. «Technip France» hadde 
behov for 250 000 m2 nytt areal, ny kai på 150 meter og to nye lagerbygninger. I forbindelse med 
denne forespørselen ba Tromsø Havn KF kommunestyret i Tromsø om garanti for låneopptak på kr 
600 millioner for utbygging, som vil si Grøtsund byggetrinn II. Saken om lånegaranti ble behandlet 
av kommunestyret 27.6.201423. I saksfremlegget inngår det under temaet «kvalitetssikring og 
risikoanalyser» opplysning om at «det er videre benyttet faglig og juridisk bistand fra Trokar AS til 
gjennomgang av prismatrisene og Technips kontraktsregime». Klokken 23.59 samme dag som 
kommunestyrebehandlingen hadde Tromsø Havn KF frist på seg til å levere tilbud til «Technip 
France».  
 
Også året etter har Trokar AS hatt oppdrag for Tromsø Havn KF. Ifølge oppdragskontrakt fra Trokar 
AS, med oppstart januar 2015, skal firmaet fortsette å utvikle foretakets HMS-system, og firmaet 
skal også bistå Tromsø Havns QA-manager24. To andre oppdragskontrakter, med oppstart januar 
2015 viser at Trokar AS skulle bistå Tromsø Havn KF også mer generelt.25 De tre siste oppdragene 
er ikke konkret rettet mot rigger og forespørsler fra slike til Tromsø Havn, men mot foretakets 
generelle sikkerhetssystem. 
 
På vår forespørsel har Tromsø Havn KF sendt alle fakturaer med underdokumentasjon fra Trokar 
AS for årene 2014 og 2015. Fakturaene fra Trokar AS er nummerte. De inneholder henvisning til 
kontrakt og oppdragsnummer og er vedlagt blant annet regninger som viser utlegg og timelister med 
informasjon om utført arbeid, dato, klokkeslett, timer brukt samt beløp til utbetaling. Fakturaene 
viser til arbeid med sikkerhetssystem hos foretaket, oppdrag i forbindelse med Technip France og 
Yamal-prosjektet, samt arbeid med «forretningsutvikling». 
 

3.2 Er anskaffelser fra Trokar AS i henhold til gjeldende regelverk og reglementer? 

Revisjonskriterier 
Revisor har ikke fått dokumentasjon for at Tromsø Havn KF i forkant av kjøpene fra Trokar AS 
beregnet anskaffelsens verdi, herunder tatt stilling til hvorvidt tjenestene fra Trokar AS må anses 
som prioritert eller uprioritert tjeneste26, jf. FOA vedlegg 5 og 6. Revisor må derfor ut fra de 
                                                 
21 “In their process of establishing a HSEQA system for certification towards ISO standards and also compliant to 
applicable Norsok standards where needed. SoW includes project management and also participation in developing 
required processes and prosedures”. 
22 «In their promotion, sales and tender efforts towards the oil & gas industri with focus of promoting especially the 
new Grøtsund base”. 
23 Kommunestyret vedtok i sak 126/14 Tromsø Havn KF sitt forslag til utbygging med investeringsramme på kr 600 
millioner under nærmere bestemte forutsetninger. 
24 “Quality assurance manager” 
25 «[…] shall suppert Tromsø Havn KF: A) In any required marketing activity such as participation in client 
meetings, seminar, exhibiton works, establishing marketing plans eg., B) In any sales processes towards especially the 
oil & gas industry” 
26 For anskaffelser av tjenester skiller FOA mellom såkalte prioriterte og uprioriterte tjenester. De prioriterte 
tjenestene skal følge FOA del III hvis anskaffelsen overstiger EØS-terskelverdiene. Uprioriterte tjenester reguleres av 
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foreliggende opplysningene ta stilling til anskaffelsens art og verdi. Anskaffelsens art og verdi har 
som nevnt betydning for hvilke regler i forskrift om offentlige anskaffelser vi skal vurdere Tromsø 
Havns anskaffelser fra Trokar AS opp mot. 
 
Det er flere avtaler som ligger til grunn for Tromsø Havns utbetalinger til Trokar AS. Det er derfor 
spørsmål om foretakets kjøp av tjenester fra dette firmaet skal regnes som én anskaffelse eller som 
flere enkeltkjøp som ikke skal ses i sammenheng. Tromsø Havn KF mener at alle kjøpene ikke kan 
ses i sammenheng. Ifølge Tromsø Havn kunne ikke foretaket på anskaffelsestidspunktene forutse at 
det ville bli behov for ytterligere konsulentbistand; det var lang tid mellom de ulike henvendelsene 
fra riggselskapene, selskapene hadde ulike krav til Tromsø Havn KF, og henvendelsene fra de ulike 
selskapene kom uventet og raskt.  
 
Ifølge kontraktene foretaket hadde med Trokar AS og foretakets regnskapsføring har Tromsø Havn 
KF kjøpt to ulike typer tjenester fra Trokar. Etter revisors oppfatning kan konsulentbistand i 
forbindelse med forespørsler fra riggselskap (innsalg) betraktes som prioritert tjeneste i kategori 
1227. Som følge av at Trokar AS fra januar 2014 fikk i oppdrag å levere samme type tjeneste som 
Tristein AS hadde levert til Tromsø Havn, bør utgifter til Tristein AS i 2014 også tas med i 
beregningen av verdien av kjøp av konsulentbistand i forbindelse med forespørsler fra riggselskap. 
Utbetalingene til Tristein AS og utbetalingene på i overkant av kr 1 million til Trokar AS i årene 
2014 og 2015, innebærer at anskaffelsens verdi overstiger den nasjonale terskelverdien på kr 
500 00028. Anskaffelsens verdi overstiger ikke EØS-terskelverdi. Revisor legger til grunn at kjøp 
av denne type konsulentbistand skulle følge reglene i forskrift om offentlige anskaffelser del I og 
del II. 
 
Konsulentbistand tilknyttet foretakets sikkerhetssystemer kan betraktes som prioritert tjeneste i 
kategori 1129. For foretakets kjøp av disse tjenestene fra Trokar AS er det etter revisors oppfatning 
naturlig å se hen til kjøpene som er gjort over flere år. Ved kjøp av tjenester som gjøres regelmessig, 
stiller forskrift om offentlige anskaffelser krav om at man ved beregning av anskaffelsens anslåtte 
verdi tar hensyn til andre lignende regelmessige anskaffelser. Ifølge FOA § 2-3 (11) skal det ved 
beregningen av anskaffelsens anslåtte verdi sees hen til den samlede faktiske verdien av de 
påfølgende kontraktene av samme type tildelt i løpet av de tolv foregående månedene eller det 
foregående regnskapsåret eller den samlede anslåtte verdien av de påfølgende kontraktene tildelt i 
løpet av tolv måneder fra den første leveransen eller i løpet av regnskapsåret dersom dette er lengre 
enn 12 måneder. Det første alternativet innebærer å legge historiske opplysninger til grunn. Med 
kjøp for i underkant av kr 700 000 i 2014 og 2015 legger vi til grunn at anskaffelsen av denne type 
konsulentbistand skulle følge forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II.  
 
Om vi i beregningen av anskaffelsens verdi heller legger til grunn de samlede utbetalingene til 
Trokar AS i årene 2014 og 2015– det vil si at vi ikke skiller mellom de ulike type oppdragene/type 
konsulentoppdragene som foretaket har gitt Trokar AS – overstiger kjøpene EØS-terskelverdi, og 
da skulle kjøp fra Trokar fulgt reglene i forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III.  
 
                                                 
del II, men skal i tillegg følge reglene om tekniske spesifikasjoner i § 17-3 og kunngjøring av konkurranseresultater i 
§ 18-3 i del III, hvis anskaffelsen overstiger EØS-terskelverdiene. 
27 Jf. FOA vedlegg 5. Tjenestekategori 12 er blant annet rådgivende ingeniørvirksomhet og integrert 
ingeniørvirksomhet etc.  
28 For spørsmålet om hva som er anskaffelsens anslåtte verdi, jf. FOA § 2-3 (1), legger vi til grunn det beløpet som 
Tromsø Havn KF har betalt til leverandøren. Dette er i samsvar med KOFA sin praksis, jf. blant annet sak 2011/20 og 
2012/27. 
29 Jf. FOA vedlegg 5. Tjenestekategori 11 er rådgivning i ledelse og administrasjon, og beslektede tjenester, unntatt 
voldgifts- og meglingstjenester 
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Uavhengig av hvilken beregning vi legger til grunn for verdien av tjenestekjøpene fra Trokar AS, 
skulle Tromsø Havn KF ha kunngjort konkurranse om anskaffelse av konsulentbistand med verdi 
fra kr 500 000 eks. mva30, jf. FOA § 9-1 og FOA § 18-1. Manglende kunngjøring i strid med reglene 
i forskrift om offentlige anskaffelser innebærer at en anskaffelse regnes som en ulovlig direkte 
anskaffelse, jf. FOA § 9-1 bokstav q. Tromsø Havn KF har opplyst at kontrakt(er) tildelt Trokar AS 
ikke ble kunngjort. Spørsmålet av relevans for denne undersøkelsen er derfor om oppdragsgiver, 
Tromsø Havn KF, har godtgjort at unnlatt kunngjøring ikke var i strid med forskriften. Tromsø Havn 
har opplyst til revisor at deres vurdering var at de måtte handle raskt for å kunne være tilbyder på 
det konkrete oppdraget. Foretaket har også forklart at dersom de hadde ventet en stadig økende 
mengde av slike forespørsler fra olje- og gass-sektoren, ville behovet bli søkt dekket gjennom 
inngåelse av avtaler etter ordinære prosedyrer. Videre forklarer foretaket at det ikke har vært noe 
regelmessig eller forutsigbart ved utarbeidelsen av disse tilbudene. 
 
En aktuell hjemmel for å unnlate kunngjøring er den såkalte «hastebestemmelsen» i forskrift om 
offentlige anskaffelser. For anskaffelser som skal følge forskriftens del II, er hastebestemmelsen 
inntatt i § 2-1 (2) bokstav c og for anskaffelser som skal følge del III, følger reglene for hastetilfeller 
av § 14-4 bokstav d. De nevnte bestemmelsene er relativt likt utformet, og vi omtaler dem derfor 
samlet i det videre. Bestemmelsene oppstiller tre vilkår som alle må være oppfylte for at unntaket 
skal komme til anvendelse. Det må foreligge uforutsette omstendigheter, anskaffelsen må ikke kunne 
utsettes i den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse, og det må foreligge årsakssammenheng 
mellom de uforutsette omstendighetene og anskaffelsesbehovet.31 Med «uforutsette omstendigheter» 
menes situasjoner som jordskjelv, brann, oppdragsgivers leverandør uventet går konkurs eller f.eks. 
at leverandører streiker.32 Både EU-domstolen og KOFA tolker regelverkets unntaksbestemmelser 
restriktivt, og oppdragsgiver har bevisbyrden for at unntakene gjorde seg gjeldende33. 
 
Grunnleggende krav til anskaffelsen gjelder selv om en unntaksbestemmelse kommer til 
anvendelse. Det vil si at oppdragsgiver blant annet må sørge for, så langt som mulig, å avholde 
konkurranse og likebehandle leverandører. Videre må anskaffelsesprosessen dokumenteres, 
herunder må det føres protokoll. I veileder til reglene om offentlige anskaffelser framkommer det at 
«de grunnleggende prinsippene, særlig forholdsmessighetsprinsippet, taler for at bestemmelsen kun 
kan benyttes til å inngå kontrakter av kortere varighet. Unntaksbestemmelsen bør ikke brukes til å 
inngå kontrakter av lenger varighet enn det som er nødvendig for å oppnå formålet. For kontrakter 
av lenger varighet bør oppdragsgiver, innen rimelig tid, avholde en konkurranse i henhold til de 
alminnelige reglene i forskriften».  
 
Tromsø Havns anskaffelser fra Trokar AS skal også vurderes opp mot internt regelverk. Ifølge 
foretakets økonomireglement pkt. 8 Interne rutiner, skal følgende arbeidstakere være involvert ved 
kjøp av varer og tjenester: én som rekvirerer, én som kvitterer for mottak, én som attesterer og én 
som anviser. Havnedirektøren, assisterende havnedirektør og lederne for de tre avdelingene 
økonomi- og administrasjon, maritim og teknisk har rekvisisjonsmyndighet. Som hovedregel skal 
skriftlig rekvisisjon benyttes. Assisterende havnedirektør og leder for økonomi- og 
administrasjonsavdelingen har attestasjonsmyndighet. Lederne for maritim avdeling og for teknisk 
avdeling har attestasjonsmyndighet for kjøp av varer og tjenester til deres avdelinger. I Tromsø 
Havn KF har følgende anvisningsmyndighet: havnedirektøren, assisterende havnedirektør, leder av 
økonomi- og administrasjonsavdeling og havnestyrets leder. Attestant og anviser kan ikke være 
samme person. 
                                                 
30 Denne terskelverdien vil øke til kr 1,1 million i forbindelse nytt «anskaffelsesregelverk» som tre i kraft 1.1.2017. 
31 Jf. KOFA 2013/16, 2008/81 og 2008/85 
32 Jf. veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 96 
33 Jf. KOFA 2013/16 og 2006/105 
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Revisors funn 
På revisors spørsmål om det skulle vært konkurranse om tjenesten Trokar AS leverer, fikk revisor 
forklart at forespørsler om tilbud til Tromsø Havn kommer plutselig og med korte frister for å gi 
tilbud. Tromsø Havn må produsere omfattende dokumentasjon med beskrivelser av hva havna kan 
levere, og det kreves spesialkompetanse til dette. Om tilbudsforespørselen fra Technip og 
konsulentkjøp fra Trokar AS har Tromsø Havn opplyst i en skriftlig redegjørelse til revisor i 
anledning denne undersøkelsen blant annet at: 
 
«På grunn av tidspress, manglende kompetanse innen store logistikkoperasjoner og tungløft, samt 
erfaring fra lignende prosjekter valgte Tromsø Havn å leie inn konsulentselskapet Trokar som eies 
av Trond Taraldsen. Selskapet besitter den spesialkompetansen som Tromsø Havn hadde behov for, 
samt at det hadde kapasitet og tid til levere oppdraget. Tromsø Havn var trygg på at Trokar ville 
levere som bestilt. Vi hadde tidligere jobbet sammen med Trond Taraldsen da han var hovedeier i 
Tristein, men som valgte å selge selskapet som følge av ønsket om å trappe ned på arbeidsmengden. 
Tidspresset i forhold til Jamal-leveransen har vært så stort at Tromsø Havn og våre partnere har 
søkt om utsettelse av innleveringsfrister. Tromsø Havn har kombinert egne ressurser med innleid 
konsulenthjelp slik at ansatte kan ta del i kompetansebyggingen som skjer i slike 
oppdragskonkurranser». 
 
I redegjørelsen er det også beskrevet at: 
 
 «Tromsø havn har begrensede intern kompetanse, og det har derfor vært nødvendig å engasjere 
den faglige kapasiteten utenfra. Som det fremgår av vedlagt redegjørelse er det særlig 
tilbudsforespørselen fra Technip som har krevd spesialkompetanse. Denne typen kompetanse er 
heller ikke lett tilgjengelig på det åpne markedet, og det har vært krevende å få tilgang til kvalifiserte 
ressurser. Technips krav til oss som har også avstedkom at vi har vært nødt til å tilpasse vårt 
HSE/QA system til selskapets krav. Parallelt med å utarbeide tilbudene til Technip, hvor 
tilbudsfristene har vært særdeles knapp, har arbeidet med HSE/QA også pågått. I januar 2015 
ansatte Tromsø Havn en egen person som fikk i oppdrag å optimalisere vårt regelverk på dette 
området. Det viste seg dessverre at vedkommende ikke hadde den nødvendige kompetansen som 
skulle til for å skaffe oss det verktøyet som kunden etterspurte, og ansettelsesforholdet ble terminert 
mai 2015. Vi rekrutterte da fra egne rekker, og denne personen overtok prosjektledelsen for HSE/QA 
høsten 2015». 
 
Tromsø Havn KF har gitt revisor oversikt over fristene som foretaket har måttet forholde seg til i 
forbindelse med henvendelsene fra «Technip France»:  
 
Tidspunkt for henvendelse  Frist for levering av tilbud  Antall dager34 
30.7.2013    23.8.2013    24  
3.6.2014    19.6.2014    16    
6.11.2015    20.11.2015    14 
 
Foretaket har også sendt revisor sentrale utdrag fra Technips forespørsler som dokumenterer de 
overnevnte tidsfristene. Tromsø Havn har således dokumentert at de hadde kort tid på seg fra de ble 
kjent med henvendelsene fra riggselskapet til tilbudene måtte leveres. Konsekvensen av å ikke 
overholde fristene i forskriften ville være at Tromsø Havn KF ikke fikk være med å konkurrere om 
å levere tjenester til selskapene. Konsekvensene av å ikke benytte riktige kompetanse på den tilmålte 
                                                 
34 Utgangspunktet etter anskaffelsesregelverket er at fristene regnes i kalenderdager. Frister etter FOA skal beregnes i 
samsvar med forskrift om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter, jf. FOA § 3-10. 
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tiden for levering av tilbud kunne være økonomisk tap, jf. Tromsø Havns redegjørelse om at Trokar 
AS sørget for kanselleringsbestemmelser som sørget for foretaket fikk dekket investeringskostnader 
og forventede inntekter. 
 
Foretaket har ikke dokumentert at det ble gjort vurderinger av muligheten til å gjøre direktekjøp opp 
mot anskaffelsesregelverket. Det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll for kjøp av 
konsulenttjenester fra Trokar AS. 
 
Vi har funnet at foretaket i 2015 og 2016 mottok til sammen 21 fakturaer fra Trokar AS, og at ved 
godkjenning av samtlige fakturaer har minimum tre ulike personer vært involvert.  Havnedirektøren 
og økonomi- og administrasjonsleder har begge attestert samtlige fakturaer, og ass. havnedirektør 
har anvist alle fakturaer. Forut for godkjenningene har en annen person registrert fakturaene i 
økonomisystemet.  
 
Revisors vurdering  
Tromsø Havn KF har ved anskaffelser fra Trokar AS ikke overholdt anskaffelsesregelverkets krav 
om at anskaffelser kunngjøres.  
 
Revisor betviler ikke at det var helt nødvendig med spesiell kompetanse for å kunne levere tilbud, 
herunder å sørge for at Tromsø Havns interesser ble ivaretatt i prosesser med riggselskaper. Med 
frist på 24 dager til å levere omfattende dokumentasjon forstår vi at Tromsø Havn ikke ville utsette 
inngåelse av kontrakt med leverandør med kompetanse på området. En konkurranse kan imidlertid 
gjennomføres ganske raskt. Dette kan illustreres med KOFAs sak 2013/16 hvor Kystverket ble 
klaget inn med påstand om ulovlig direkte anskaffelse. Containerskipet «Godafoss» grunnstøtte 
utenfor Hvaler i 2011. For tjenestene som hastet mest, kontaktet Kystvakten tre leverandører på 
epost 18.2 med tilbudsfrist dagen etter. Den 20.2 ble kontrakt tildelt en av de tre leverandørene. 
Kystverket hadde skrevet protokoll fra anskaffelsen og vist til hastebestemmelsen i 
anskaffelsesforskriften. I denne saken tok KOFA stilling til om havariet kunne karakteriseres som 
en «uforutsett omstendighet», og uttalte at det må vurderes om det var påregnelig at det skulle skje 
et havari av denne typen. Med havari av denne typen mente KOFA et havari i den størrelsesorden, 
med det oljeutslipp, i dette geografiske området, på den årstid og med de klimatiske forhold, som 
det havariet som hadde skjedd. Vurderingen av omstendigheten måtte ifølge KOFA skje basert på 
den dokumentasjonen som klager og innklagede la frem for klagenemnda.  
 
Tromsø Havn mener at riggselskapenes henvendelser med korte frister må karakteriseres som 
«uforutsette omstendigheter» etter forskriftens «hastebestemmelse». Etter revisors oppfatning har 
bestemmelsen relevans i situasjoner med konsekvenser for liv og helse eller i en akuttfase, og ut fra 
en slik forståelse kan vi ikke karakterisere riggselskapenes henvendelser som «uforutsette 
omstendigheter». Revisor forstår at Tromsø Havn opplevde det som uforutsigbart med henvendelser 
fra riggselskaper, herunder med de kravene de stilte. Revisor kan imidlertid ikke se at 
hastebestemmelsen skal omfatte denne typen situasjoner. Etter vår vurdering har det også betydning 
at henvendelsene fra riggselskapene kom i en periode hvor Tromsø Havn arbeidet med utbygging 
av Grøtsund for å kunne håndtere oppdrag fra riggselskaper. Et slikt arbeid må i seg selv ses som 
uttrykk for at Tromsø Havn forventet å bli forespurt om å ta oppdrag for riggselskaper.  
 
Revisor finner etter dette at vilkåret om at det må foreligge en «uforutsett omstendighet», ikke er 
oppfylt.  
 
Som følge av at Tromsø Havn ikke har ført anskaffelsesprotokoll, er revisors vurdering at foretaket 
ikke har overholdt regelverkets grunnleggende krav til dokumentasjon og etterprøvbarhet. 
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Ovennevnte innebærer at revisors samlede vurdering er at Tromsø Havn KF ved kjøp fra Trokar AS 
har brutt grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket.  
 

3.3 Oppsummering og konklusjon 

Tromsø Havn KF har ikke kunngjort konkurranse om kjøp av konsulentbistand i forbindelse med 
arbeid mot riggselskaper og arbeid med foretakets sikkerhetssystemer. For å få dekket sitt behov for 
slike tjenester har Tromsø Havn henvendt seg direkte til Trokar AS. På tross av at henvendelsene 
fra riggselskaper kom uventet, med korte frister og stilte store krav til kompetanse (herunder 
kompetanse foretaket ikke selv hadde), kan revisor ikke se at anskaffelsesregelverkets 
«hasteunntak» fikk anvendelse, jf. vår forståelse av «utforutsette omstendigheter». Grunnleggende 
krav til dokumentasjon og etterprøvbarhet gjelder uavhengig av om en anskaffelse er 
kunngjøringspliktig eller ikke. Vi har ikke funnet dokumentert at foretaket gjorde vurderinger av 
muligheten for direktekjøp fra Trokar AS opp mot anskaffelsesregelverket.    
 
Tromsø Havns behandling av fakturaer fra Trokar AS er i samsvar med foretakets 
økonomireglement. 
 
På bakgrunn av revisors funn og vurderinger konkluderer revisor med at Tromsø Havns innkjøp fra 
Trokar AS ikke har vært i henhold til gjeldende anskaffelsesregelverk. Tromsø Havn KF har ved 
innkjøp fra Trokar AS overholdt eget økonomireglement.  
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4 ANSKAFFELSER FRA MULTICONSULT AS 

4.1 Innledning 

I bekymringsmeldingen påstås det at Tromsø Havn KF «bryter lov om offentlige innkjøp ved for 
eksempel innkjøp fra Multiconsult AS uten gyldig rammeavtale».  
 
Om Tromsø Havns rammeavtale om konsulenttjenester 
Tromsø Havn KF har 25.4.2012 signert kontrakter med Multiconsult AS, Norconsult AS og Dr. 
Tech Olav Olsen AS. Avtalene heter «parallell rammeavtale vedrørende prosjektledelse, 
byggeledelse og prosjektering».35 Kontrakten med Multiconsult AS gjaldt konsulenttjenester innen 
prosjektledelse, byggeledelse og prosjektering. Avtalen gjaldt for 2 år med opsjon 1 år + 1 år. 
Tromsø Havn KF anslo totalverdien på avtalen/kjøpet til ca. kr 1,5 millioner årlig36. I 
konkurransegrunnlaget for rammeavtalen fremkommer det at anslått verdi og volum kun er et 
estimat basert på historiske data, og at anslaget ikke er bindende for oppdragsgiver. 
 
Avtaleforholdet mellom Tromsø Havn KF og leverandør som får oppdrag innenfor rammeavtalen, 
reguleres av kontraktsvilkår i NS 8401, 8402 eller 840337 avhengig av hva oppdraget går ut på. 
Kontrakten mellom partene består av dokumentene: 

1. Konkurransegrunnlag m/vedlegg 
a. Standardkrav og kravspesifikasjon 
b. Alminnelige kontraktsvilkår 
c. Tilleggsopplysninger og avklaringer 

2. Leverandørenes tilbud 
a. Tilbudsbrev 
b. Komplett utfylt tilbuds-/og prisskjema etter avklaringer 

 

4.2 Er anskaffelsen fra Multiconsult i henhold til gjeldende regelverk og reglementer?  

Revisjonskriterier 
Ved inngåelse av rammeavtaler skal oppdragsgiver følge prosedyrereglene i forskrift om offentlige 
anskaffelser, inntil tildeling av kontrakter foretas innenfor rammeavtalen, jf. FOA § 15-1 (1).  
 
Ved beregning av anskaffelsens anslåtte verdi skal det tas hensyn til enhver form for opsjoner og 
eventuelle forlengelser av kontrakten, jf. FOA § 2-3 (5). Men en årlig anslått kontraktsverdi på kr 
1,5 millioner over totalt fire år, legger revisor til grunn at anskaffelsens verdi er ca. 6 millioner 
kroner. Tromsø Havn KF har i konkurransekunngjøringen opplyst at anskaffelsen gjelder en 
prioritert tjeneste, jf. FOA vedlegg 5. Kontraktens verdi overstiger altså EØS-terskelverdi for 
tjenestekontrakter. Revisor må på bakgrunn av ovennevnte vurdere anskaffelsen av rammeavtalen 
etter regler i forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III, jf. FOA §§ 2-1 (4) og 2-2 (1). For 
vår vurdering av Tromsø Havns anskaffelse av den parallelle rammeavtalen utleder vi 
revisjonskriterier fra bestemmelser i forskriften om anskaffelsesprosedyre, kunngjøring og 
konkurransegrunnlag, bruk av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier samt regler om avslutning av 
konkurransen.  
 

                                                 
35 At avtalen var en såkalt parallell rammeavtale vil si at det var flere leverandører som hadde kontrakt med Tromsø 
Havn KF om levering av nevnte konsulenttjenester. 
36 Ifølge opplysninger i konkurransegrunnlaget for rammeavtalen 
37 Gjeldende for henholdsvis prosjekteringsoppdrag, rådgivningsoppdrag og byggelederoppdrag. 



KomRev NORD IKS Offentlige anskaffelser 
 

20 
 

Anskaffelser over EØS-terskelverdi skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse, jf. 
FOA § 14-1 (1).  
 
Oppdragsgiver skal ifølge FOA § 17-1 utarbeide et konkurransegrunnlag som med mindre 
informasjonen er tilstrekkelig og fullstendig i kunngjøringen, skal inneholde opplysninger om: 

a) Hvilken ytelse som skal anskaffes 
b) Hvordan konkurransen skal gjennomføres. Det skal minst opplyses om: 

1. hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, 
2. endelig frist for mottak av tilbud (dag og klokkeslett), adressen disse skal sendes til eller 
leveres til, 
3. vedståelsesfrist for tilbudene, jf. § 19-6 
4. den relative vektingen av tildelingskriteriene eller tildelingskriteriene i prioritert 
rekkefølge, jf. § 22-2 (kriterier for valg av tilbud) 
5. på hvilket eller hvilke språk tilbudet skal være skrevet, og 
6. en henvisning til kunngjøringen 

 
Oppdragsgiver skal utarbeide en kunngjøring på norsk i samsvar med skjemaer fastsatt av Nærings- 
og fiskeridepartementet, jf. FOA § 18-1 (1) og (2). For anskaffelser med anslått verdi over EØS-
terskelverdi er det krav om kunngjøring i både Doffin og TED-databasen. 
 
Forskrift om offentlige anskaffelser inneholder regler om frister. Fristen for mottak av tilbud ved 
åpen anbudskonkurranse skal være minst 45 dager fra den dag kunngjøringen ble sendt til TED-
databasen, jf. FOA § 19-1 (1). Oppdragsgiver skal også sette en vedståelsesfrist som angir tiden 
tilbudene er bindende. Dersom ikke annet fremgår av konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen, 
utløper vedståelsesfristen 30 dager etter tilbudsfristens utløp, jf. FOA § 19-6 (1) og (2). 
 
Oppdragsgiver kan stille nærmere bestemte krav til leverandørene for deltakelse i konkurransen. 
Oppdragsgiver skal avvise leverandører som ikke oppfyller oppdragsgivers krav, jf. FOA § 20-12 
(2). 
 
Tildeling av kontrakt 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, jf. FOA § 22-2 (1). 
Når kontraktstildelinger skjer på bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal det 
benyttes kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden, jf. FOA § 22-2 (2). Ved parallelle 
rammeavtaler skal rammeavtalen inngås med minst tre leverandører, forutsatt at det er et 
tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud, jf. FOA § 15-3 (1). 
 
Oppdragsgiver skal meddele sin beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt eller rammeavtale, 
til alle berørte leverandører før rammeavtalen inngås, jf. FOA § 22-3 (1). 
 
Oppdragsgiver skal ifølge FOA § 3-2 (1) føre protokoll for anskaffelser som overstiger kr 100 000. 
Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 
anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av FOA vedlegg 
4, jf. FOA § 3-2 (2)38. 
 
Revisors funn 
For å belyse anskaffelsesprosessen vedrørende «parallell rammeavtale vedrørende prosjektledelse, 
byggeledelse og prosjektering» har revisor fått tilsendt fra Tromsø Havn KF kopi av kunngjøring, 
                                                 
38 Blant annet navn på oppdragsgiver og protokollfører, anslått verdi på kontrakten, beskrivelse av hva som skal 
anskaffes 
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konkurransegrunnlag, tilbudsprotokoll, brev om avvisning og meddelelsesbrev. Oppdragsgivers 
navn på anskaffelsen er «Teknisk rådgivertjenester Tromsø Havn», og det er opplyst i dokumentene 
at den gjelder rammeavtale med flere leverandører. Dokumentasjonen revisor har fått tilsendt fra 
Tromsø Havn KF viser at anskaffelsesprosessen er gjennomført av Steinsund Forretningsutvikling 
(enkeltmannsforetak) på vegne av foretaket. 
 
Konkurranse ble kunngjort i Doffin og TED-databasen 9.1.2012, og ifølge kunngjøringen gjelder 
forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for anskaffelsen. Både i kunngjøringen og i 
konkurransegrunnlaget er det opplyst at konkurransen gjennomføres som en åpen 
anbudskonkurranse.  
 
Anskaffelsens formål er ifølge konkurransegrunnlaget pkt. 1.2 å «inngå rammeavtale med flere 
leverandører for å dekke oppdragsgivers behov for konsulenttjenester relatert til prosjektledelse, 
byggeledelse og prosjektering i forbindelse med utbygging, vedlikehold og modifikasjon innenfor 
Tromsø Havn sitt virkeområde. Første prosjekt vil være utbygging av Grøtsund. Oppdragsgiver tar 
forbehold om at deler av konsulenttjenestekjøpet innen de ulike prosjektområder vil kunne inngå i 
anbudsgrunnlaget for det enkelte prosjekt og at det i noen tilfeller – særlig ved omfattende 
prosjekter – vil bli utlyst separate tilbud». 
 
I tillegg inneholder konkurransegrunnlaget pkt. 1.3 og 1.5 opplysninger som er bestemmende for 
hva rammeavtalen skal omfatte. For eksempel framkommer det at byggeleder skal ha kompetanse 
innen geoteknikk, betong og miljø, prosjektering skal være relatert til blant annet bygg, 
havnearealer, kaier, sjø, VA og elektro. 
 
I konkurransegrunnlaget inngår beskrivelser av hvilke regler som gjelder for konkurransen, og at 
avtaleforholdet reguleres av kontraktsvilkår i NS 8402 eller NS 8403. Kontrakten mellom Tromsø 
Havn KF og valgte leverandører vil ifølge konkurransegrunnlaget bestå av konkurransegrunnlaget, 
avtaledokumentet, alminnelige og spesielle innkjøpsvilkår, selgers tilbud, forhandlings-
korrespondanse og etablert prisskjema.  
 
I konkurransegrunnlaget fremkommer krav til leverandørene, og det er presisert hvilken 
dokumentasjon Tromsø Havn KF krever for å kunne vurdere oppfyllelse av kravene. 
Tildelingskriterier er ifølge konkurransegrunnlaget pris og oppdragsforståelse med vekting på 
henholdsvis 60 % og 40 %. Evalueringsmetode er også beskrevet i konkurransegrunnlaget.  
 
Konkurransegrunnlaget angir frist for å levere tilbud til 20.2.2012, som vil si 43 dager fra 
konkurransen ble kunngjort. Tilbudets vedståelsesfrist er satt til 90 kalenderdager. 
 
Ifølge tilbudsprotokoll fikk Tromsø Havn tilbud fra fem leverandører med følgende navn og 
timepriser: 
Norconsult AS kr 940 
Rambøll  kr 900/820 
Dr. Tech  kr 940/825/940 
Multiconsult   kr 1080/700/980 
NNBK   kr 1820 
 
Tilbyderen NNBK ble avvist med begrunnelse at kvalifikasjonskrav (kompetansekrav) ikke var 
oppfylt. De øvrige leverandørene har i brev 24.2.2012 fått beskjed om resultatet av Tromsø Havns 
evaluering av tilbudene og hvem som er valgte leverandører. Ifølge meddelelsesbrevet fikk 
tilbyderne følgende rangering med bakgrunn i konkurransegrunnlaget 6.2: 
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Multiconsult AS 9,35 
Norconsult AS 7,98 
Dr. Tech  7,78 
Rambøll  6,95 
 
Revisor ser ikke ut fra tilbudsprotokollen eller meddelelsesbrevet hvordan tildelingskriteriet 
oppdragsforståelse er vurdert og vektet. Tilbudsprotokollen er datert og underskrevet. Vi har ikke 
fått en særskilt protokoll som inneholder informasjon om anskaffelsens verdi og beslutninger 
underveis i prosessen. Opplysninger om dette inngår imidlertid i andre dokumenter.  
 
Konkurranseresultatet ble kunngjort i Doffin og TED-databasen 30.3.2012. 
 
 
Revisors vurdering  
Etter revisors vurdering har Tromsø Havn ved anskaffelse av rammeavtale overholdt 
revisjonskriteriene som skal sørge for at anskaffelsesregelverkets grunnleggende konkurransekrav 
ivaretas. Vi legger vekt på at anskaffelsen er gjennomført etter en lovlig anskaffelsesprosedyre og 
at konkurranse er kunngjort i både Doffin og TED-databasen, jf. FOA §§ FOA § 2-1 (4), § 2-2 (2) 
og § 14-1 (1). Kunngjøringen inneholder påkrevde opplysninger, jf. FOA § 18-1, og fristene er i 
henhold til forskriftens bestemmelser om tilbudsfrist og vedståelsesfrist. Etter revisors vurdering 
har Tromsø Havn KF benyttet lovlige tildelingskriterier, jf. FOA § 22-2. Den foreliggende 
dokumentasjon gir ikke grunnlag for fullt ut belyse oppdragsgivers vurdering av tildelingskriteriet 
«oppdragsforståelse» og protokoll fra anskaffelsen er ikke fullt ut i samsvar med FOA vedlegg 4, 
jf. FOA § 3-2 (2). Revisors vurdering er at Tromsø Havn i stor grad har ivaretatt 
anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav til etterprøvbarhet.  
 

4.3  Tildeling av kontrakter til Multiconsult AS  

Som nevnt påstås det i bekymringsmeldingen blant annet at Tromsø Havn KF har gjort innkjøp fra 
Multiconsult AS «uten gyldig rammeavtale». Uttrykket «uten gyldig rammeavtale» kan forstås som 
at Tromsø Havn KF gjør avrop fra rammeavtalen i strid med rammeavtalens bestemmelser om 
avrop. Påstanden kan også forstås som et utsagn om at Tromsø Havn KF kjøper andre tjenester fra 
avtaleleverandøren enn det som omfattes av den inngåtte rammeavtalen. En annen mulig tolkning 
av påstanden er at Tromsø Havn KF kjøper tjenester utenfor det beløpsmessige omfanget av 
rammeavtalen.  
 
Om Tromsø Havns kjøp av tjenester fra Multiconsult AS 
Tromsø Havn KF sine regnskaper for 2012-2016 viser at foretaket har betalt i overkant av kr 20 
millioner ekskl. mva til Multiconsult AS. Utbetalingene fordeler seg som følgende de fem siste 
årene: 
 
År Beløp 

2012 4 531 333 

2013 6 280 784 

2014 5 949 031 

2015 2 481 289 

2016 947 024 

Totalt 20 189 461 
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Tromsø Havn KF har opplyst til revisor at kjøp av tjenester fra Multiconsult AS gjelder prosjekt- 
og byggeledelse, konsulenttjenester innenfor ulike fag som for eksempel geoteknikk. Multiconsult 
har ifølge Tromsø Havn hatt de beste tilbudene vurdert ut fra pris og kompetanse. Flere av 
anskaffelsene Multiconsult AS har oversteget kontraktens anslåtte verdi, og Tromsø Havn forklarer 
dette med økte krav fra reguleringsmyndighetene.  
 
Ifølge vår oversikt, basert på gjennomgang av Tromsø Havns regnskap for 2012-2016 og foretakets 
opplysninger, har Tromsø Havn bestilt tjenester fra Multiconsult AS i all hovedsak på følgende 
investeringsprosjekter med aktivitet fra og med 2012: 
 

 Grøtsund havneavsnitt byggetrinn 1 og byggetrinn 2 
 Prostneset havneterminal 
 Breivika Nord  
 Indre havn 

 
Revisor ba Tromsø Havn om oversikt over kjøp fra Multiconsult AS. Foretaket har som følge av 
vår forespørsel dokumentert kjøp både utenfor rammeavtale og kjøp begrunnet i rammeavtalen39. 
Tromsø Havn har laget en oversikt til revisor som viser blant annet navn på oppdragene tildelt 
Multiconsult AS, oppdragsnummer og henvisning til nummer i foretakets saksbehandlingssystem. 
Tromsø Havn har i tillegg sendt revisor dokumentasjon for å belyse oppdragene tildelt Multiconsult.  
 
I det følgende redegjør vi for 16 av oppdragene som Tromsø Havn KF har gitt til Multiconsult AS 
på de ulike investeringsprosjektene og dokumentasjonen som foretaket har sendt til revisor for å 
belyse kjøp fra Multiconsult AS40. Beløpene i tabellene nedenfor er ekskl. mva. Ifølge Tromsø 
Havns regnskaper har foretaket kjøpt tjenester også fra rammeavtaleparten Norconsult AS, men ikke 
fra rammeavtaleparten Dr. Tech Olav Olsen AS. Vi har i tabellene nedenfor inkludert opplysninger 
om Tromsø Havns utgifter til Norconsult AS. Ettersom bekymringsmeldingen nevnte uttrykkelig 
Multiconsult AS har vi ikke kartlagt og vurdert hvilke kjøp fra Norconsult AS som er begrunnet i 
rammeavtalen eller om det ligger minikonkurranse til grunn for valget av dette firmaet som 
leverandør. 
 
 

 Grøtsund havneavsnitt byggetrinn 1 og byggetrinn 2 
Tromsø Havn KF har i årene 2012 til 2016 brukt totalt kr 330 millioner tilknyttet investeringer på 
prosjektet Grøtsund, hvorav kr 241 millioner er utgiftene til hovedentreprenøren Skanska Norge 
AS. Multiconsult AS har i hele perioden hatt oppdrag for Tromsø Havn KF på dette prosjektet. 
  

                                                 
39 Vi gjør i de følgende kapitlene vurderinger av kjøp begrunnet i rammeavtalen. 
40 Vår forespørsel til Tromsø Havn KF gjaldt for årene 2014 og 2015, men vi har fått dokumentasjon for oppdrag 
tildelt Multiconsult AS også i årene før.  
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Grøtsund havneavsnitt Totalbeløp Multiconsult AS Norconsult AS 

2012 68 305 914 2 264 595 4 618 892 

2013 133 133 775 4 697 378 6 941 655 

2014 104 547 800 5 144 705 3 383 041 

2015 20 659 977 678 557 152 166 

2016 4 261 703 -12 897 47 043 

Totalt 330 909 169 12 772 338 15 142 797 

 
Grøtsund havneavsnitt byggetrinn I 
Prosjektledelse 
Multiconsult AS hadde prosjektledelsen i Grøtsund havneavsnitt byggetrinn I. Tromsø Havn KF 
tildelte 21.5.2012 Multiconsult AS kontrakt om «prosjektledelse med støttefunksjoner i forbindelse 
med utbyggingen på Tønsnes i Tromsø, omtalt som «Tønsnes Havn- og industriområde». I Tromsø 
Havns brev 3.5.2012 «1. Avrop Tønsnes Havn- og industriområde» til de tre rammeavtale-
leverandørene har foretaket redegjort for kontraktstildelingen, og at det ikke blir gjennomført en 
minikonkurranse. Utviklingen i prosjektet medførte tidligere igangsetting enn opprinnelig forutsatt, 
og det er opplyst i brevet til rammeavtalepartene at første forhandlingsmøte med Skanska må 
gjennomføres 7.5.2012. Tromsø Havn KF mente det var av avgjørende betydning for prosjektet at 
prosjektleder kunne delta på møtet, og besluttet å tildele første prosjektlederoppdrag til Multiconsult 
AS, som hadde høyeste verdiscore i rammeavtalens evaluering. I det nevnte brevet har Tromsø Havn 
KF skrevet at: «Dette er ikke en ønskelig situasjon, men i og med at konkurransegrunnlaget langt 
på vei var utarbeidet med Tønsnes Havn- og industriområde som utgangspunkt og at avtalens pkt. 
2b fastsetter at det i minikonkurranse ikke vil være anledning til å gi nye opplysninger som forrykker 
rammeavtalens konkurransesituasjon, mener vi at vår beslutning kan forsvares».  
 
For denne tildelingen av kontrakt til Multiconsult AS la altså Tromsø Havn til grunn evalueringen 
som nylig var gjort ved anskaffelse av rammeavtalen. 
 
Utforming av RDA-søknad 
Tromsø Havn KF har i kontrakt signert i oktober 2013 gitt Multiconsult AS i oppdrag å «Utforme 
RDA-søknad for delprosjektene 1) ny adkomst til området, 2) fullføre kulturminnegranskinger og 3) 
flytte eksisterende reindriftsområde». Arbeidet skal ifølge kontrakten gjennomføres innenfor en 
økonomisk ramme på kr 100 000 eks. mva, men det ble fakturert betydelig mindre for oppdraget. 
Denne bestillingen fra foretaket er ikke begrunnet i rammeavtalen, men at Multiconsult AS ble 
engasjert har sammenheng med at de hadde prosjektledelsen. Ifølge foretaket var det kommunen 
som opprinnelig skulle få dette arbeidet utført, men som ba Tromsø Havn om å gjøre det. Vi har 
ikke dokumentasjon som tilsier at Tromsø Havn KF innhentet tilbud fra flere leverandører.  
 
Grøtsund havneavsnitt byggetrinn II 
Utbyggingen av Grøtsund byggetrinn 2 var anslått til kr 600 millioner, og investeringen i sin helhet 
skulle lånefinansieres. Som vi har redegjort for, fikk Tromsø Havn KF forespørsel om å være 
fremskutt utbyggingsbase for Technip France for et LNG-felt på Yamal-halvøya i Russland. Denne 
forespørselen nødvendiggjorde ytterligere utbygging på Grøtsund.41  
 
Detaljreguleringsplan for 2. byggetrinn og ansvarlig søker 
Tromsø Havn KF tildelte i januar 2014 Multiconsult AS kontrakt om utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan for Grøtsund Havneavsnitt byggetrinn II. Revisor har mottatt dokumentasjon 
som belyser Tromsø Havn sin bestilling. Foretaket sendte epost 19.12.2013 til rammeavtale-
                                                 
41 Jf. Tromsø Havns saksfremlegg til havnestyret og saksfremlegg til kommunestyresak 126/14  
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leverandørene Multiconsult AS, Norconsult AS og Dr. Tech Olav Olsen AS, og ba deltakerne om å 
gi tilbud på utarbeidelse av detaljreguleringsplan for andre byggetrinn. Arbeidet skal ifølge 
opplysninger til rammeavtalepartene inkludere utarbeidelse av reguleringskart, planbestemmelser 
og planbeskrivelse, samt oppfølging av planprosessen (inkl. nødvendig oppdatering av enkelte 
temautredninger, ROS-analyse osv. som utarbeidet i reguleringsprosessen for 1. byggetrinn). 
Leverandørene fikk frist til 13.1.2014 med å levere tilbud. 
 
I brev 22.1.2014 fikk de tre rammeavtaleleverandørene meddelelse fra Tromsø Havn KF om 
kontraktsinngåelse. Ifølge foretaket ble leverandørenes tilbud evaluert i henhold til kriteriene i 
rammeavtalen, og oppsummerende evalueringsmatrise viser ifølge meddelelsen hvilke kriterier som 
ble benyttet, hvilken vekt de ble gitt og poengfordelingen på de ulike kriteriene til hver av 
leverandørene. Multiconsult AS fikk ifølge brevet høyeste poengsum. 
 
I forbindelse med reguleringsarbeidet for Grøtsund Havneavsnitt, som Multiconsult AS hadde 
kontrakt på å utføre, ble det avdekket behov for å gjøre supplerende grunnundersøkelser på land. 
Multiconsult AS har i brev 2.4.2014 gitt Tromsø Havn KF et tilbud på arbeidet på kr 322 800 eks. 
mva. Multiconsult AS har fylt ut endringsmelding og denne har blitt godkjent av Tromsø Havn KF. 
 
Ansvarlig søker 
Ifølge epostkorrespondanse 20.6.2014 mellom Tromsø Havn KF og Multiconsult AS aksepterte 
Tromsø Havn KF Multiconsult AS sitt tilbud som ansvarlig søker vedrørende Grøtsund byggetrinn 
II. Arbeidet som ansvarlig søker består ifølge kontrakten av å utarbeide nabovarsler og behandle 
eventuelle innsigelser, bistå i forhandlingskonferanse med Tromsø kommune, utarbeide søknad for 
rammetillatelse og igangsettingstillatelse(r), skrive eventuelle dispensasjonssøknader, avklare 
forhold vedrørende gjeldende reguleringsplan og administrasjon. Arbeidet er stipulert til kr 85 000 
eks. mva. Ut fra oversendt dokumentasjon kan ikke revisor se om kontraktstildelingen er begrunnet 
i rammeavtalen, men revisor oppfatter etter samtaler med foretaket at denne oppgaven har 
sammenheng med oppdraget som prosjektleder. 
 
Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse bygningsmasse 
I forbindelse med den videre utviklingen av Grøtsund havneavsnitt måtte det rives gammel 
bygningsmasse og bunkere. Tromsø Havn KF tildelte i august 2014 kontrakt til Multiconsult AS for 
«miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse bygningsmasse Grøtsund». Ifølge dokumentasjon 
fra Tromsø Havn KF sendte foretaket tilbudsforespørsel til alle rammeavtaleleverandørene 
11.7.2014. Det fremkommer i henvendelse til leverandørene at forespørselen har grunnlag i 
rammeavtalen. Tromsø Havn KF inviterte til å gi tilbud på «miljøkartlegging og 
miljøsaneringsbeskrivelse med avfallsplan for disse objektene, samt rollen som ansvarlig søker for 
rivingen. Ansvarlig utførende vil måtte avklares underveis». Foretaket beskriver hva tilbudet skal 
opplyse om, og fristen for å levere tilbud er 15.8.2014. Ifølge dokumentasjonen var det kun 
Multiconsult AS som leverte tilbud. Dr. Tech Olav Olsen AS opplyste i en epost til foretaket at de 
ikke hadde nødvendig kompetanse. 
 
Tromsø Havn har for tildelingen av kontrakten ført protokoll, datert 15.8.2014. Av denne 
fremkommer opplysninger om blant annet hva anskaffelsen gjelder («miljøkartlegging og 
miljøsaneringsbeskrivelse med avfallsplan og rollen som ansvarlig søker») og om anskaffelsens 
anslåtte verdi (kr 450 000 eks. mva.). 
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Utarbeidelse av anbudsgrunnlag 
Ifølge Multiconsult AS sin oppdragsbekreftelse 19.12.2014 skal firmaet utarbeide to 
anbudsgrunnlag; ett for riving av bunkerser og ett for riving av bygningene. I oppdragsbekreftelsen 
vises det til Tromsø Havn KF sin bestilling i epost 17.12.2014. Vi oppfatter av den foreliggende 
dokumentasjon at de øvrige partene i rammeavtalen ikke ble kontaktet for å konkurrere om denne 
kontrakten. Arbeidet vil ifølge oppdragsbeskrivelsen bli utført i henhold til rammeavtalen mellom 
Tromsø Havn KF og Multiconsult AS, og fakturert etter medgått tid og faktiske utgifter. Arbeidet 
er stipulert til kr 58 950 eks. mva. Revisor oppfatter at dette oppdraget kom i forlengelse av det 
forrige oppdraget Multiconsult hadde for Tromsø Havn, som var miljøkartlegging og 
miljøsaneringsbeskrivelse42. 
 
Byggeleder og teknisk byggeleder for rivingen av bygningene på Grøtsund  
Tromsø Havn KF har også gitt Multiconsult oppdrag som byggeleder og teknisk byggeleder 
vedrørende riving av bygningene 1A, 1B, 2, 3 og 4, og hvor det var opsjon på bygg 5A på Grøtsund. 
Avtaledokumentet er signert i juni 2015 av partene. Ifølge dokumentasjonen revisor har fått fra 
Tromsø Havn, fikk ikke flere leverandører forespørsel om å levere tilbud for kontrakt om dette 
oppdraget. Revisor oppfatter at dette oppdraget er en følge av de to ovenfor beskrevne oppdragene 
i tilknytning til bygningsmassen ved Grøtsund. 
 
Supplerende grunnundersøkelser – kalibrering seismikk 
I forbindelse med Grøtsund Havneavsnitt byggetrinn II ble det utført seismikk i området ved ny 
kai/fylling. Revisor oppfatter at det er firmaet GeoMap AS som utførte arbeidet, og at de ble tildelt 
kontrakt om oppdraget som følge av en anskaffelsesprosess utført av Multiconsult AS. Multiconsult 
har i brev 29.9.2014 til Tromsø Havn KF foreslått å kalibrere seismikken med boringer fra båt. 
Multiconsult AS hadde ifølge oppdragsbekreftelsen en borebåt i byen og kunne starte opp allerede 
dagen etter. De to alternative løsningene for utførelse av oppdraget var stipulert til kr 270 930 eks. 
mva. og til kr 167 750 eks. mva. Multiconsult AS har opplyst at rapporteringen fra dette arbeidet vil 
inngå i den pågående vurderingen og planarbeidet for byggetrinn II. Revisor oppfatter at det vises 
til kontrakten som Multiconsult AS på dette tidspunktet hadde vedrørende utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan. 
 
 

 Prostneset havneterminal 
I perioden 2012-2016 utgjør investeringene på dette prosjektet kr 104 millioner, hvorav kr 87 
millioner er utgifter til entreprenøren Bjørn Bygg AS. Multiconsult AS har ifølge foretakets 
regnskap levert tjenester for kr 618 914. 
 
Prostneset Havneterminal Totalbeløp Multiconsult AS Norconsult AS 

2012 558 640  46 118 

2013 2 072 048  346 645 

2014 5 096 002 580 624 210 761 

2015 17 028 604 38 290 44 606 

2016 79 225 583  98 971 

Totalt 103 980 877 618 914 747 101 

 
 
  

                                                 
42 Dette oppdraget og oppdraget om miljøkartlegging har samme oppdragsnummer i Tromsø Havns systemer.  
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Prostneset havneterminal – skisseprosjekt 
Multiconsult AS har hatt oppdrag for Tromsø Havn KF med utarbeidelse av skisseprosjekt for 
Prostneset havneterminal. Dokumentasjon i saken viser at Faveo Prosjektledelse har bistått Tromsø 
Havn KF med å velge leverandør for kontrakt om skisseprosjekt. Alle de tre 
rammeavtaleleverandørene; Multiconsult AS, Norconsult AS og Dr. Tech Olav Olsen AS, fikk epost 
11.2.2014 med forespørsel om tilbud. Leverandørene har i forespørselen fått opplysninger om hva 
det skal gis tilbud på, og det er opplyst at tildeling av kontrakt vil foretas på bakgrunn av vurdering 
av tildelingskriteriene i tilbudsgrunnlagets pkt. 6.2; pris og oppdragsforståelse. Fristen for å levere 
tilbud var 18.2.2014. 
 
Vi har fått dokumentasjon som viser evalueringen av tilbudene som kom inn, og Multiconsult AS 
kom ut med høyeste poeng etter at Tromsø Havn hadde vurdert pris og oppdragsforståelse. 
 
 

 Breivika Nord  
På prosjektet i Breivika nord er det utgiftsført totalt kr 36 millioner i årene 2012 til 2016. ALTi 
Bygg og anlegg AS har hovedentreprisen. Multiconsult AS har utført tjenester disse årene for totalt 
kr 299 132.  
 
Breivika Nord Totalbeløp Multiconsult AS Norconsult AS 

2012 2 523 316 37 114  
2013    
2014 3 764 106   
2015 4 607 709 31 415  
2016 24 953 563 230 603  
Totalt 35 848 694 299 132  

  
Arbeider vedrørende fylling/overløpsledning  
Tromsø Havn KF har sendt oss dokumentasjon som tilsier at Multiconsult AS har hatt oppdrag 
tilknyttet et utfyllingsområde i Breivika nord. Arbeidet er i en epost beskrevet å være blant annet 
oppmåling av gjenstående utfyllingsområde, prosjektering av overbygning, eventuelle fallplaner, 
vurdering/prosjektering av grøft og utarbeidelse av anbudsgrunnlag. Multiconsult AS har stipulert 
honoraret for arbeidet til kr 100 000. Av dokumentasjonen vi har mottatt, framgår det ikke hvorvidt 
de andre rammeavtaleleverandørene fikk informasjon om dette oppdraget. Revisor oppfatter at 
bestillingen fra Multiconsult AS ikke er begrunnet i den foreliggende rammeavtalen.  
 
Bistand i forbindelse med bedriftsetableringer på område OH2 i Breivika 
Ifølge oppdragsbekreftelse 5.9.2013 skal Multiconsult AS for Tromsø Havn KF utføre 
«arealvurderinger i forbindelse med potensielle nyetableringer i området OH2». Denne har 
sammenheng med reguleringsplanen. Vi har ikke dokumentasjon som tilsier at Tromsø Havn KF 
kontaktet de øvrige rammeavtaleleverandørene. Om honorar framkommer det i kontrakten at 
«Multiconsult AS skal gjennomføre de beskrevne rådgivertjenester på følgende økonomiske vilkår: 
oppdraget utføres/honoreres etter medgått tidsbruk innenfor en ramme på kr 80 000,. + mva. Evt. 
utlegg til reiser kommer i tillegg med dekning etter retning og Statens reiseregulativ som grunnlag». 
 
Detaljreguleringsplan Breivika nord 
Multiconsult AS har ifølge oppdragsbekreftelse 2.4.2014 kontrakt om å «bistå til utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan ihht plan- og bygningsloven, jfr. Tilbud datert 03.02.14». Multiconsult AS 
tilbød å gjøre oppdraget for kr 192 000 eks. mva.  
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Tromsø Havn har sendt revisor dokumentasjon som viser at foretaket sendte forespørsel om tilbud 
til de tre rammeavtaleleverandørene i epost 13.1.2014. Oppdraget skulle ifølge forespørselen bestå 
av «utarbeidelse av detaljreguleringsplan for bygging av fryseterminal, godsterminal, håndtering av 
containere, kaier (ca. 350 meter), bunkersanlegg og gode havneforhold, innseiling og dybde». 
Foretaket ba om tilbakemelding innen 7.2.2014. 
 
Tromsø Havn KF har i brev 24.2.2014 til alle rammeavtaleleverandørene vist til 
evalueringsmatrisen. Ifølge denne har foretaket vurdert pris (vekt 60 %) og oppgaveforståelse (vekt 
40 %) og kommet til at Multiconsult AS kom best ut med høyeste poengsum. 
 
Rådgivning og bistand i utvikling av konseptutvalg i Breivika  
Ifølge oppdragsbekreftelse 7.12.2014 skal Multiconsult AS utføre for Tromsø Havn KF 
«Rådgivning og bistand i utvikling av konseptutvalg i Breivika, herunder 

 Analyser og bistand i utvikling av argumentasjon for tiltaket i et makro- og 
mikroperspektiv, dvs. for samfunnet, næringsmiljøet og enkeltaktører (herunder betydning 
av- og potensial for syngeri) 

 Kundemøter med samarbeidspartnere 
 Konseptutvikling og trinnvis utvikling». Arbeidet skal ifølge oppdragsbekreftelsen 

honoreres etter medgått tid, godt innenfor et budsjett på kr 80 000 eks. mva.  
 
Vi har ikke dokumentasjon som tilsier at andre rammeavtaleparter enn Multiconsult AS fikk 
forespørsel om å levere tilbud på oppdraget.  
 
Omfatningsmolo Breivika nord  
Tromsø Havn KF bestilte i epost 11.12.2015 til Multiconsult AS miljøgeologiske undersøkelser, 
utarbeidelse av mudrings- og dumpingssøknad til fylkesmannen og SØK-funksjonen mot Tromsø 
kommune. Bakgrunnen var at Tromsø Havn KF ønsket å ta imot sprengstein fra Kvalsundet. 
Kystverket skulle utbedre innseilingen til Tromsø i dette området, og Tromsø Havn ønsket å bruke 
steinen til å kunne etablere en omfatningsmolo nord i Breivika. 
 
Multiconsult AS har i sitt tilbud vist til at oppdraget vil bli gjennomført i rater i henhold til 
rammeavtalen, og anslått totalbeløp er kr 99 600 eks. mva. Revisor har ikke dokumentasjon som 
tilsier at de to øvrige rammeavtaleleverandørene fikk forespørsel om å levere tilbud på oppdraget.  
 
 

 Overvåking/etterkontroll av deponi og tildekkingslag i Tromsø Havn 
Ifølge kontrakt signert 27.6.2013 har Multiconsult AS fått i oppdrag å utføre overvåking og 
tildekkingslag i Tromsø havn. Oppdraget skal ifølge kontrakten starte i uke 30 i 2013 og avsluttes i 
september 2013. Ifølge kontrakten ligger rammeavtalen til grunn for oppdraget. Vi har ikke 
dokumentasjon for at de øvrige rammeavtalepartene ble kontaktet om oppdraget.  
 
Ifølge Tromsø Havn var det kun Multiconsult AS som var aktuell for oppdraget. Firmaet hadde fulgt 
prosjektet fra begynnelsen av, og de hadde mye data som ikke var tilgjengelig for eventuelle 
konkurrenter.  
 
 

 Konseptutvikling Indre havn Tromsø 
Tromsø Havn KF ønsket å oppgradere indre havn i Tromsø fra Torghuken mot Ishavshotellet. En 
oppdragsbekreftelse fra Multiconsult AS viser at firmaet fikk oppdraget «Konseptutvikling indre 
havn Tromsø».   
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I Multiconsult AS sitt brev 18.3.2015 til Tromsø Havn KF står det at «Multiconsult tilbyr å utføre 
oppdraget på grunnlag av samtaler/møte med Havnesjefen og kjente opplysninger om det aktuelle 
området og vedlagte «Oppdragsbetingelser for Multiconsult AS».» Det er ikke henvisninger i 
oversendte dokumentasjon til den foreliggende rammeavtalen mellom Tromsø Havn KF og 
Multiconsult AS m.fl. Vi har ikke dokumentasjon som tilsier at de andre partene i Tromsø Havn KF 
sin rammeavtale om konsulenttjenester fikk forespørsel om å levere tilbud på oppdraget. Den første 
av tre faser i prosjektet foreslås av Multiconsult AS gjennomført med et budsjett på kr 80 000 eks. 
mva. Den totale kostnaden på hele prosjektet ble kr 12 millioner, og det er i 2015 regnskapsført i 
overkant av kr 200 000 til Multiconsult AS.   
 
Kjøp fra Multiconsult AS – oppsummering 
Blant de 16 oppdragene tildelt Multiconsult AS, var noen begrunnet i rammeavtalen, og skriftlig 
dokumentasjon viste at rammeavtalens øvrige to leverandører forut for kontraktstildelinger var 
forespurt om å levere tilbud. Vi fant også skriftlig dokumentert at noen oppdrag var tildelt 
Multiconsult AS etter rammeavtalen, men at det var ikke sendt forespørsel til de to andre 
leverandørene etter avtalen43. Vi fant også noen kontraktstildelinger som ikke uttrykkelig var 
grunngitt i rammeavtalen og foretaket hadde henvendt seg direkte til Multiconsult AS. 
 

4.3.1 Avrop i henhold til inngått rammeavtale? 
Revisjonskriterier 
Rammeavtalen mellom Tromsø Havn KF og leverandørene Multiconsult AS, Dr. Tech Olav Olsen 
AS og Norconsult AS, inneholder følgende regler for hvordan avrop fra rammeavtalen skal gjøres: 
 
Rammeavtale pkt. 2 Kontraktstildeling i rammeavtalen lyder: 
«Tildeling av kontrakter i rammeavtalen foretas med bakgrunn i vurdering gjennomført etter 
konkurransegrunnlagets pkt. 6.2 (Tildelingskriterier) etter at det er iverksatt ny minikonkurranse 
mellom partene i rammeavtalen. Konkurransen gjennomføres på grunnlag av vilkårene som ble 
brukt for å tildele rammeavtalen. Vilkårene kan om nødvendig presiseres tilpasset behovene i hvert 
enkelt prosjekt. Konkurransen skal gjennomføres på følgende måte: 

a. For hvert avrop på rammeavtalen, skal oppdragsgiver skriftlig konsultere rammeavtalens 
parter. Med skriftlighet gjelder også epost til tilbyders oppgitte adresse. Oppdragsgiver vil 
gi en nærmere redegjørelse for oppdragets beskaffenhet og omfang. 

b. Oppdragsgiver fastsetter en tilstrekkelig frist til innlevering av tilbud på de enkelte avrop. 
Det vil ikke være anledning til å gi nye opplysninger som forrykker rammeavtalens 
konkurransesituasjon. Imidlertid kan tilbyderne tilpasse allerede oppgitte ressurser til det 
enkelte oppdrag. Ved fastsettelse av fristen skal det tas hensyn til forhold som 
kontraktsgjenstandens kompleksitet og den tid som medgår til å utarbeide tilbud. 

c. Tilbudene skal sendes inn skriftlig og innholdet skal holdes fortrolig inntil utløpet av den 
fastsatte tilbudsfristen, og oppdragsgiver tildeler hver kontrakt til den tilbyder som har gitt 
det beste tilbudet på grunnlag av tildelingskriterier i konkurransegrunnlagets pkt. 6.2 samt 
de presiseringer som gis i det enkelte avrop».  

 
Av Konkurransegrunnlaget pkt. 6.2 Tildelingskriterier fremgår det at: 
«Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på 
følgende kriterier (vekting i parentes): 

 Pris (60%) 
 Oppdragsforståelse (40 %)» 

                                                 
43 Oppdragene kalt «omfatningsmolo Breivika nord» og «overvåkning/etterkontroll av deponi…» 



KomRev NORD IKS Offentlige anskaffelser 
 

30 
 

 
Revisors funn 
Revisor oppfatter ut fra Tromsø Havns tilbakemelding om kjøp fra Multiconsult AS og vår 
gjennomgang av Multiconsult AS sine oppdrag som beskrevet foran, at flertallet av oppdragene 
tildelt Multiconsult AS er begrunnet i rammeavtalen med leverandøren44.  
 
Den første kontrakten med grunnlag i rammeavtalen ble tildelt Multiconsult AS uten at det ble 
gjennomført minikonkurranse, men evaluering av leverandørene og deres tilbud var nylig gjort i 
forbindelse med inngåelse av rammeavtalen. Alle tre leverandørene ble skriftlig informert om 
foretakets beslutning om å tildele den første kontrakten etter rammeavtalen til Multiconsult AS. 
Minikonkurransene ble avholdt forut for tildeling av kontrakt om byggeledelse ved Grøtsund 
byggetrinn I og forut for kontraktene om utarbeidelse av detaljreguleringsplan, miljøkartlegging 
bygningsmasse og ansvarlig søker for riving av bygningsmasse ved Grøtsund byggetrinn II. 
Minikonkurranse lå også til grunn for tildeling av kontrakt om utarbeidelse av skisseprosjekt for 
Prostneset Havneterminal og for detaljreguleringsplan i prosjektet Breivika nord.  
 
For de fire gjennomførte minikonkurransene har vi funnet dokumentasjon for at Tromsø Havn KF 
har henvendt seg skriftlig til rammeavtalepartene. Tromsø Havn KF har satt frister for å levere tilbud 
på 7 dager, 25 dager, 26 dager og 35 dager. Tromsø Havn KF har i henvendelsene redegjort for hva 
oppdragene gjelder og omfanget av oppdragene. Vi har videre funnet at Tromsø Havn KF har gitt 
rammeavtaleleverandørene informasjon om at pris og oppdragsforståelse ble vurdert.  
 
For to av kontraktstildelingene – «omfatningsmolo Breivika Nord» og «Overvåking/etterkontroll av 
deponi og tildekkingslag i Tromsø Havn» som viser til rammeavtalen, ble det ikke avholdt 
minikonkurranse. For sistnevnte har foretaket begrunnet hvorfor Multiconsult var den eneste 
leverandøren som kunne utføre oppdraget.  
 
Revisors vurdering 
Basert på vår gjennomgang av kontraktstildelinger til Multiconsult AS er revisors vurdering at 
Tromsø Havn KF i stor grad – men ikke fullt ut –  har etterlevd rammeavtalens krav om at tildeling 
av kontrakter i rammeavtalen foretas med bakgrunn i vurdering gjennomført etter 
konkurransegrunnlagets pkt. 6.2 (Tildelingskriterier) etter at det er iverksatt ny minikonkurranse 
mellom partene i rammeavtalen. For de tilfellene Tromsø Havn KF har tildelt kontrakt til 
Multiconsult AS etter at minikonkurranse er gjennomført, er revisors vurdering at Tromsø Havn KF 
gjennomførte minikonkurransene i henhold til rammeavtalens regler for dette.   
 

4.3.2 Kjøp av tjenester utenfor inngått rammeavtale? 
Revisjonskriterier 
Det følger av forskrift om offentlige anskaffelser § 15-1 (3) at «kontrakter innenfor en rammeavtale 
kan bare inngås mellom de opprinnelige partene i rammeavtalen, og uten at det gjøres vesentlige 
endringer i de opprinnelige avtalevilkårene». 
 
Et avrop som foretas med hjemmel i en rammeavtale som er kunngjort i henhold til regelverket, er 
ikke en ulovlig direkte anskaffelse etter lov om offentlige anskaffelser § 7b. Foran redegjorde vi for 
at Tromsø Havn kunngjorde konkurranse om rammeavtalen og kontraktstildeling. Foretakets uttak 

                                                 
44 Ett av oppdragene er gjort på bakgrunn av rammeavtalen Tromsø Havn KF hadde med Multiconsult AS for 
perioden 2009-2012. 
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fra rammeavtalen må, for å være i samsvar med anskaffelsesregelverket, være omfattet av avtalen 
og må ikke være i strid med rammeavtalens bestemmelser om omfang.45  
 
Revisors funn 
Tromsø Havn KF sitt formål med anskaffelsen av rammeavtale var å få dekket foretakets behov for 
konsulenttjenester relatert til prosjektledelse, byggeledelse og prosjektering i forbindelse med 
utbygging, vedlikehold og modifikasjon innenfor Tromsø Havn KF sitt virkeområde, jf. 
konkurransegrunnlaget pkt. 1.2 Anskaffelsens formål. Det første prosjektet ville ifølge 
konkurransegrunnlaget være utbygging av Grøtsund. Tromsø Havn KF stilte krav om at tilbydere 
hadde spesialkompetanse innen geoteknikk, betong og miljø. Ifølge konkurransedokumentene og 
selve rammeavtalen skal avtaleforholdet reguleres blant annet av NS 8401, 8402 eller NS 8403. I 
vedlegg til konkurransegrunnlaget har Tromsø Havn KF opplyst hvilke arbeidsoppgaver og 
ansvarsområder som tillegges leverandør som tildeles kontrakten med Tromsø Havn KF om 
prosjektledelse og byggeledelse. Alle disse opplysningene forstås som å definere virkeområdet til 
rammeavtalen.  
 
Ifølge konkurransegrunnlaget pkt. 1.5 Omfang omfatter rammeavtalen aktivitet på alle kaier, 
bygninger og anlegg som Tromsø Havn KF forvalter. Anslått totalverdi av avtalen/kjøpet er opplyst 
å være ca. kr 1,5 millioner årlig. Med varighet på til sammen fire år, har vi lagt til grunn at Tromsø 
Havn KF anslo den samlede verdien til ca. 6 millioner kroner. Den anslåtte verdi og volum var ifølge 
konkurransegrunnlaget kun et estimat basert på historiske data, og det skulle ikke være bindende 
for oppdragsgiver.  
 
I flertallet av kontraktene mellom Tromsø Havn KF og Multiconsult AS som begrunnes i 
rammeavtalen, fremgår det uttrykkelig at NS 8402 gjelder for oppdraget. Kontraktene viser også til 
at oppdrag gjelder for eksempel byggeledelse eller prosjektledelse. Revisor har ikke funnet 
kontrakter som kan forstås å gjelde helt andre tjenester enn hva som er opplyst i den kunngjorte 
rammeavtalen. Kontraktene gjelder bare på havner og anlegg som Tromsø Havn forvalter. 
 
Vår gjennomgang av regnskaper for perioden for rammeavtalen viste at Tromsø Havn KF har 
utbetalt kr 25 millioner til Multiconsult AS. Selv om ikke alle honorarer til Multiconsult AS er 
begrunnet i kontraktstildelinger etter rammeavtalen, har kjøp fra Multiconsult AS oversteget den 
anslåtte verdien på rammeavtalen. 
 
 
Revisors vurdering 
Basert på ovennevnte er revisors vurdering at Tromsø Havn KF har tildelt kontrakter til Multiconsult 
AS innenfor det rammeavtalen gjelder, jf. rammeavtalens pkt. 1.2, 1.3 og 1.5.  
 
Tromsø Havn KFs kjøp fra Multiconsult AS overstiger kontraktens anslåtte verdi på totalt kr 6 
millioner for maksimalt fire år. Som følge av Tromsø Havns presisering i konkurransegrunnlaget 
om at den anslåtte verdien ikke skal regnes som bindende for oppdragsgiver, er revisor vurdering at 
Tromsø Havns kjøp fra Multiconsult AS etter rammeavtalen ikke er i strid med avtalens 
bestemmelser om omfang. Vi har for vår vurdering sett hen til KOFAs avgjørelse i sak 2011/294. 
Klager i denne saken anførte at kommunens kjøp av advokattjenester fra valgte leverandør ut over 

                                                 
45 Vurderingstemaet for om et avrop er omfattet av en kunngjort rammeavtale, var i KOFA-sak 2004/3010 om den 
konkrete anskaffelsen etter sin art er omfattet av avtalen, og at avrop foretas innenfor de tidsrammene rammeavtalen 
fastsetter. I KOFAs sak 2011/294 behandlet nemnda spørsmål om kjøp ut over anslått verdi i rammeavtalen utgjorde 
en ulovlig direkte anskaffelse.  
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kr 700 000 pr. år representerte en ulovlig direkte anskaffelse. Historiske kjøp var estimert til 700 
000 kr pr år, men med en presisering av at dette varierte fra år til år. Innklagede hadde handlet for 
totalt 5 565 688,80 fra valgte leverandør på rammeavtalen. KOFA uttalte blant annet at når det ikke 
var oppgitt et klart estimat for de tjenester som skulle leveres i henhold til rammeavtalen, måtte 
innklagedes kjøp av advokattjenester for kr 5 565 688,80 fra valgte leverandør anses å ligge innenfor 
omfanget av den rammeavtalen som var kunngjort. I vår vurdering av at kjøp utover estimert verdi 
ikke utgjør brudd på anskaffelsesregelverket, herunder rammeavtalen, har vi vektlagt at 
konkurransen var kunngjort i TED-databasen og gjennomført etter bestemmelser som gjelder for 
tjenesteanskaffelser over EØS-terskelverdi. 
 

4.4 Oppsummering og konklusjoner 

En ekstern konsulent gjennomførte på vegne av Tromsø Havn KF anskaffelse av rammeavtale om 
rådgivningstjenester hvor blant annet Multiconsult AS ble valgt som rammeavtaleleverandør. 
Dokumentasjonen fra anskaffelsen tilsier at det grunnleggende kravet til konkurranse ble overholdt 
og det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet er i stor grad overholdt.  
 
På bakgrunn av revisors funn og vurderinger er revisors konklusjon at Tromsø Havns anskaffelse 
av rammeavtale med Multiconsult AS, Norconsult AS og Dr. Tech Olav Olsen AS i stor grad er i 
henhold til gjeldende anskaffelsesregelverk.   
 
De største kontraktene tildelt Multiconsult AS er begrunnet i rammeavtalen, og det ble gjennomført 
minikonkurranser i henhold til rammeavtalens krav. Tromsø Havn KF har imidlertid også tildelt 
enkelte kontrakter til Multiconsult AS uten at minikonkurranse er gjennomført. Disse 
kontraktstildelingene utgjør brudd på rammeavtalens bestemmelser om avrop.  
 
Multiconsult AS har hatt oppdrag tilknyttet foretakets havner og anlegg, og oppdragene tildelt 
Multiconsult AS er innenfor avtalens beskrivelser oppdrag, herunder krav til leverandørens 
kompetanse. Tromsø Havn sine kjøp fra Multiconsult AS beløper seg samlet til mer enn 
rammeavtalens anslåtte omfang av kjøp i en fireårsperiode på kr 6 millioner. Etter revisors vurdering 
utgjør det ikke brudd på rammeavtalen. 
 
Som følge av oppsummerte funn og vurderinger er revisors konklusjon at Tromsø Havn KF ved 
kontraktstildelinger til Multiconsult AS i stor grad – men ikke fullt ut – har etterlevd gjeldende 
rammeavtale.  
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5 HØRING 

Tromsø Havn KF har hatt rapporten på høring. KomRev NORD tar høringsuttalelsen til orientering, 
men våre vurderinger i rapporten er uendrede. Foretakets høringsuttalelse er gjengitt i sin helhet 
nedenfor.
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6 ANBEFALING 

Som følge av våre funn, vurderinger og konklusjoner er vår anbefaling at Tromsø Havn iverksetter 
tiltak for å sikre sin etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekter i Tromsø kommune: 
 
Flyktningtjenesten (to rapporter)    2016  
Barnevern      2015 
Kvalitet i grunnskolen    2014 
Ressursbruk i grunnskolen    2014 
Brann og redning (tre rapporter)    2014 
Kvalitet i eldreomsorgen    2013 
Tromstun skole     2012 
Psykisk helsearbeid     2011 
Farlig avfall      2011 
Utbetaling av godtgjøring til folkevalgte  2011 
Ressursbruk i forbindelse med OL-søknaden 2010 
Arbeidsmiljø, sykefravær og skader ved  
sykehjemmene     2009 
Offentlige anskaffelser    2009 
Kvalitet og ressursbruk i barneverntjenesten 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Storslett og 
Sjøvegan.  

 
Vi har 36 medarbeidere som samlet 
innehar lang erfaring fra og god 
kunnskap om offentlig sektor og 
revisjon.  
 
Selskapet er uavhengig i forhold til 
kommuner, stat, privat næringsliv og 
andre institusjoner i samfunnet. 

 
Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 
av ni medarbeidere med høyere 
utdanning innen ulike fag:  

 
 Rettsvitenskap 
 Pedagogikk 
 Samfunnsplanlegging 
 Sosiologi 
 Statsvitenskap 
 Samfunnsøkonomi 
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ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL 

 

 

Saksbehandler:  Halvar Pettersen Arkiv: PROPA L82  

Arkivsaksnr.: 16/224   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/17 Tromsø Havnestyre 26.01.2017 

 

 
Havnedirektøren gir en muntlig orientering om status og eventuelle avvik i prosjektet. 
 

 

Innstilling: 
Havnestyret tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 

 


