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Forord 
Denne rapporten om Troms og Finnmark fylkeskommunes anskaffelse av MS Hollendaren har 

bakgrunn i vedtak av oktober 2022 fra fylkestinget og kontrollutvalget. Kontrollutvalget vedtok 

i sak 42/22 å be K-sekretariatet vurdere sak om anskaffelse av båten MS Hollendaren til neste 

møte, herunder om saken bør være gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Bakgrunnen var at 

det hadde vært flere oppslag i media om anskaffelsen av båten. Innen kontrollutvalgets neste 

møte var det interpellasjon i fylkestingets møte 18.10.2022 om anskaffelsen av båten. 

Fylkesrådsleder ga fylkestinget en redegjørelse for saksgangen på bakgrunn av spørsmålet som 

var stilt. Fylkestinget vedtok i sak 17/22 at:  

 

«Fylkestinget bestiller forvaltningsrevisjon av anskaffelsen Hollenderen. Fylkestinget ber 

fylkesrådet sette av nødvendige midler. Fylkestinget ber kontrollutvalget granske anskaffelsen 

av MS «Hollendaren», samt innholdet i og inngåelsen av driftsavtalen. Fylkestinget ber også 

kontrollutvalget granske hvorvidt fylkesrådet har brutt lover og regler – og eventuelt 

fullmaktene delegert fra fylkestinget – i løpet av prosessen. Fylkestinget ber også 

kontrollutvalget gi denne saken høyeste prioritet, og at resultatet fremlegges fylkestinget senest 

i møtet i mars 2023.»  

 

I sak 45/22, i møte 26.10.2022, fulgte kontrollutvalget opp fylkestingets vedtak i sak 17/22. I 

K-sekretariatets utredning i sak 45/22 anbefales kontrollutvalget å bestille en undersøkelse fra 

KomRev NORD i samsvar med bestillingsskjema datert 20.10.2022. I møte 26.10.2022 fikk 

kontrollutvalget fremlagt KomRev NORDs overordnede prosjektskisse. Kontrollutvalget 

vedtok i sak 45/22 å igangsette undersøkelsen i samsvar med bestillingsskjema og 

prosjektskissen. 

 

KomRev NORD beskriver i denne rapporten saksgang og vedtak i tidligere Finnmark 

fylkeskommune og nåværende Troms og Finnmark fylkeskommune som ligger til grunn for 

anskaffelsen av MS Hollendaren. Vi beskriver også driftsavtale mellom fylkeskommunen og 

Boreal Transport AS. Revisor gjør vurderinger av hvorvidt fylkesrådet hadde myndighet og 

kompetanse til å treffe avgjørelsene om kjøp av båt og inngåelse av driftsavtale.  

 

Før igangsetting av undersøkelsen har revisjonen vurdert egen uavhengighet overfor 

fylkeskommunen, jf. kommuneloven § 24-4 og av forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 

16, 17, 18 og 19. Sentrale krav i gjeldende standard for forvaltningsrevisjon er fulgt i 

gjennomføringen av undersøkelsen.  

 

Vi takker alle involverte for samarbeidet i forbindelse med undersøkelsen. 

 

Tromsø, 8.2.2023 

 

 

 

Margrete Mjølhus Kleiven  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, 

prosjektleder  

 

 

Astrid Indrebø  

Ansvarlig for kvalitetssikring  
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1 OM MS HOLLENDAREN 

MS Hollendaren er en hurtiggående kombibåt eid av Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Båten er satt inn som hovedfartøy i MåsøyXpressen1 under avtalen om hurtigbåttjenester som 

fylkeskommunen har med Boreal Transport Nord AS. Kontrakten med Boreal Transport Nord 

AS om hurtigbåttjenester ble inngått av tidligere Finnmark fylkeskommune i 2014. 

Kontraktsperioden er 1.1.2016 til 31.12.2025.  

Et behov for mer båtkapasitet enn opprinnelig regulert i hurtigbåtkontrakten, oppsto i tidligere 

Finnmark fylkeskommune. Finnmark fylkestings vedtak i sak 29/18 og hovedutvalg for 

folkehelse, kultur og samferdsel sitt vedtak i sak 35/18 omhandler økt reservekapasitet. 

Finnmark fylkeskommune innhentet som følge av vedtakene konsulentbistand for design av 

hurtigbåt og gjennomføring av konkurranse om bygging av hurtigbåt. I Finnmark 

fylkeskommunes investeringsregnskap for 2019 er det bokført kr 560 724 inkl. mva. på 

prosjektet anskaffelse ny kombibåt. Utgiftene gjelder konsulentbistand. 

Arbeidet med å anskaffe ny hurtigbåt ble etter sammenslåingen med Troms fylkeskommune 

videreført i Troms og Finnmark fylkeskommune. Troms og Finnmark fylkeskommune tildelte 

i juli 2020, etter vedtak i fylkesrådets sak 210/20, kontrakt til Brødrene Aa AS for bygging og 

utrustning av ny hurtiggående kombibåt. Fylkesrådet bevilget i saken kr 50 millioner til 

investeringen. Det ble gjort ved å omdisponere midler fra prosjektet kalt Hydrogenbåt 

Varanger, som fylkestinget tidligere hadde vedtatt låneopptak på kr 50 millioner til. 

Fylkesrådets vedtak om bevilgning til ny hurtigbåt ble gjort med henvisning til kommuneloven 

§ 11-8, den såkalte hasteparagrafen.

Kontrakten om skipsbygging mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Brødrene Aa AS 

ble inngått 28. august 2020. Kontraktspris var kr 83,5 millioner.  

Ytterligere bevilgning på kr 20,56 millioner ble vedtatt av fylkestinget i desember 2020 i sak 

om budsjettoppfølging pr. 15.10.2020. I juni 2021, i budsjettoppfølging investering pr. 

15.4.2021, ble det lagt inn kr 4,439 millioner. 

Fartøyet ble overlevert til Troms og Finnmark fylkeskommune 4.11.2021. I Troms og 

Finnmark fylkeskommunes investeringsregnskap er det i årene 2020 til 2022 bokført kr 

71 691 414 inkl. mva på prosjektet anskaffelse ny kombibåt. 

I desember 2021, i sak om budsjett og økonomiplan, la fylkestinget inn kr 16 millioner til drift. 

Troms og Finnmark fylkeskommune leier båten MS Hollendaren ut til Boreal Transport Nord 

AS. Fylkeskommunens utleie av fartøyet til Boreal AS er regulert i avtale kalt «Bareboat»-

avtale. Innsettingen av båten i kontrakten om hurtigbåttjenester er gjort som endringsordre, og 

selve endringsordren omtales som driftsavtalen. Endringsordren og Bareboat-avtalen er signert 

24.12.2021. 

Fra tidspunktet MS Hollendaren ble satt inn som hovedfartøy på MåsøyXpressen, har Boreal 

vært forpliktet til å stille ytterligere fartøy til disposisjon som reservefartøy. Plikten til 

reservefartøy er også regulert i endringsordren til kontrakten. I endringsordren er den 

økonomiske konsekvensen regulert, og det fremkommer at den økonomiske konsekvensen per 

1 Jf. vedlegget i kapittel 14.2 
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måned i 2021 utgjør kr 1 502 917. Beregningsgrunnlaget inngår i endringsordren, og det er 

informasjon om kostnader partene skal gjennomgå i løpet av 2024. 

I rapportens kapittel 14.1 er et bilde av MS Hollendaren. 
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REGELVERK 
 

2.1 Problemstillinger  
Med henvisning til fylkestingets vedtak i sak 17/22 og kontrollutvalgets vedtak i sak 45/22 gir 

vi i denne rapporten beskrivelser under følgende tema og problemstillinger:  

 

1. Beskrivelse av saksgang og vedtak i sak om anskaffelse av MS Hollendaren 

 

2. Hadde fylkesrådet kompetanse og myndighet til å vedta anskaffelse av båten MS 

Hollendaren i fylkesrådets sak 210/20? 

a. Ga fylkestingets vedtak i sak 29/18 hjemmel til å anskaffe båten? 

b. Ga hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel sitt vedtak i sak 35/18 hjemmel 

til å anskaffe båten? 

c. Var anskaffelse av MS Hollendaren i strid med politisk vedtak? 

d. Var anskaffelse av MS Hollendaren i strid med fylkeskommunens egne interne 

bestemmelser, herunder gjeldende delegasjonsreglement og finansreglement? 

e. Hadde fylkesrådet hjemmel til å behandle sak 210/20 som en hastesak i medhold av 

kommuneloven § 11-8, herunder omdisponere bevilgningene? 

f. Var fylkesrådets sak 210/20 forsvarlig utredet før vedtak ble truffet? 

 

3. Hadde fylkesrådet kompetanse og myndighet til å inngå driftsavtale knyttet til 

båten MS Hollendaren? 

a. Beskrivelse av driftsavtale 

b. Beskrivelse av saksbehandling ved inngåelse av driftsavtale, herunder om det forelå 

nødvendige bevilgningsvedtak for å inngå driftsavtalen? 

c. Var inngåelse av driftsavtalen i strid med politisk vedtak? 

d. Var inngåelse av driftsavtalen i strid med fylkeskommunens egne interne 

bestemmelser, herunder gjeldende delegasjonsreglement og finansreglement? 

 

4. Har det betydning – og eventuelt hvilken betydning – at fylkestinget ble informert 

i referatsak 12/20 om fylkesrådets vedtak i sak 210/20 og at fylkestinget i ettertid 

har godkjent bevilgningene til kjøp av båten? 

 

5. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser har anskaffelsen hatt for 

Troms og Finnmark fylkeskommune. Samsvarer de økonomiske og 

administrative konsekvensene med forutsetningene i vedtakene? 

 

 

Vedtakene nevnt i problemstillingene ble vist til i interpellasjonen2 i fylkestingets sak 17/22. 

Det er i interpellasjonen vist til at etter Finnmark fylkestings vedtak i sak 29/18 og 

hovedutvalgets vedtak i sak 35/18, gikk det nesten to år før ny politisk behandling. Den første 

politiske behandlingen av saken i Troms og Finnmark fylkeskommune var fylkesrådets sak 

210/20 i juli 2020. Med henvisning til kommuneloven § 11-8 ble det i saken truffet avgjørelse 

om tildeling av kontrakt og gjort bevilgning til investeringen. Interpellantens spørsmål til 

fylkesrådet var: «Kan fylkesrådet redegjøre for prosessen omkring anskaffelsen av MS 

Hollendaren til 86 millioner kroner og driftsavtalen som er gjort, og samtidig forsikre 

fylkestinget om at anskaffelsen så vel som driftsavtalen er utført i henhold til alle gjeldende 

lover og regler for slike anskaffelser?».  

 
2 Interpellasjonen ble fremmet av representant fra FrP, John Karlsen 
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I rapportens vedlegg i kapittel 14.3 og 14.4 har vi inntatt henholdsvis interpellasjonen og 

fylkesråd for samferdsel sitt svar til fylkestinget. 

 

 

2.2 Relevante regelverk og kilder for revisors vurderinger og drøftelser 
Problemstilling 1 er deskriptivt formulert, som vil si at den besvares ved beskrivelser av 

innhentet fakta. Problemstillingene 2 og 3 er normativt formulerte. Både fylkestinget og 

kontrollutvalget har gjennom vedtak i oktober 2022 bedt om beskrivelser av disposisjoner – og 

vurderinger av disse opp mot både lover og fylkeskommunens egne politiske vedtak og 

reglementer. Revisor har lagt til grunn at vurderingene under problemstillingene 2 og 3 i all 

hovedsak skal gjelde etterlevelse av kommuneloven og fylkeskommunens egne reglementer og 

politiske vedtak, jf. problemstillingenes ordlyd om fylkesrådet hadde «kompetanse og 

myndighet». Det er foretatt en anskaffelse, og vi beskriver denne under problemstilling 1. 

Undersøkelsene skal ikke inkludere vurderinger av etterlevelse av detaljerte bestemmelser i 

anskaffelsesregelverket3.4  

 

Relevante kilder for revisors vurderinger er kommunelovens økonomibestemmelser, herunder 

særskilt bestemmelser om årsbudsjett og økonomiplan, låneopptak og rapporteringer. Det er 

fylkestinget som har bevilgningsmyndighet5. Økonomiplan og årsbudsjetter viser fylkestingets 

prioriteringer og bevilgninger, og skal være delt inn i investeringsdel og driftsdel. Vedtak om 

årsbudsjett angir hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret. Fylkestinget kan ikke delegere 

myndigheten til andre, men kan ha delegert myndighet til å treffe beslutninger innenfor 

fylkestingets rammer. Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

kommuner og fylkeskommuner er også relevant for revisors vurderinger. Også 

kommunelovens bestemmelser om forsvarlig saksutredning og iverksettelse av politiske vedtak 

er relevant for revisors vurderinger.  

 

For saksbehandlingen i Finnmark fylkeskommune gjaldt kommuneloven av 1992. Finnmark 

fylkeskommune var organisert etter formannskapsmodellen. Konstituerende møte i 

fylkestinget for Troms og Finnmark ble avholdt høsten 2019. Den administrative og politiske 

saksbehandlingen har fra og med 1.1.2020 vært i en ny og sammenslått fylkeskommune, 

underlagt parlamentarisk styreform. For saksbehandlingen i Troms og Finnmark 

fylkeskommune har kommuneloven av 2018 vært gjeldende. 

 

Kommunelovens økonomibestemmelser og bestemmelser om forsvarlig saksutredning og 

iverksettelse av politiske vedtak har tilnærmet likt innhold i kommuneloven av 1992 og 

kommuneloven av 2018. I nyeste og gjeldende kommunelov er lovteksten blitt tydeligere og 

på noen områder noe utvidet, men er i det vesentlige en videreføring av prinsippene som har 

vært gjeldende. I tidligere Finnmark fylkeskommune var fylkesrådmann øverste ansvarlige for 

å påse at de nevnte forpliktelsene ble ivaretatt. I Troms og Finnmark fylkeskommune er det 

fylkesrådet med fylkesrådsleder som er øverste ansvarlig. 

 

I tillegg til nevnte sentrale bestemmelser forpliktet det fylkesrådmann i tidligere Finnmark 

fylkeskommune og fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune å påse at de til enhver 

tid gjeldende interne reglementene etterleves. Interne reglementer med relevans for revisors 

vurderinger er blant annet reglementer for delegering av myndighet, økonomireglement, 

 
3 Jf. også K-sekretariatets utredning til kontrollutvalgets sak 45/22 Anskaffelsen av kombibåten MS Hollendaren 
4 Troms og Finnmark fylkeskommune ble klaget inn til KOFA fra den ene av tilbyderne i konkurransen om 

bygging av båt. KOFAs konklusjon var at Troms og Finnmark fylkeskommune ikke hadde brutt regelverket.  
5 Jf. kommuneloven (1992) § 45 og kommuneloven (2018) § 14-2 
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finansreglement og anskaffelsesreglement. Fylkesrådet kan treffe vedtak i hastesaker etter 

kommuneloven § 11-8 dersom fylkestinget har gitt slik myndighet. De konkrete politiske 

vedtakene gir også fullmakter – og eventuelt begrensninger i fullmakter – til fylkesrådmann og 

fylkesråd.  

Problemstilling 4 legger etter sin ordlyd opp til at revisor drøfter betydningen av hvordan 

fylkestinget ble orientert om fylkesrådets beslutning om anskaffelsen og bevilgning til 

anskaffelsen. Vi skal også belyse betydningen av at fylkestinget i ettertid har godkjent 

bevilgninger. De ovennevnte bestemmelsene fra kommuneloven og de interne reglementene 

som gjaldt på tidspunktet er relevante for revisors drøftelser.  

Problemstilling 5 er deskriptivt formulert, og den fordrer derfor ikke vurderinger opp mot 

regelverk. Ved anskaffelsen av MS Hollendaren ble Troms og Finnmark fylkeskommune eier 

av hurtigbåt og driften av den er satt ut til operatør. Med unntak av MS Hollendaren, er det 

operatører som eier alle fartøyene som brukes i hurtigbåttilbudet som fylkeskommunen står 

for. Det finnes ulike anbudsmodeller innenfor kollektivtrafikk, og hvor én av de innebærer at 

fylkeskommunen eier fartøyene selv. Nordland fylkeskommune har denne løsningen, som 

omtales som todelt anbudsmodell6. Det finnes evalueringer av økonomiske og administrative 

konsekvenser med slik løsning, og revisor har i bevarelsen av problemstilling 5 sett hen til 

hvilke konsekvenser som ifølge disse er relevante. Etter revisors syn, er de faktiske økonomiske 

og administrative konsekvensene anskaffelsen har for Troms og Finnmark fylkeskommune 

relevant for spørsmål under problemstilling 2 om sak om anskaffelsen har vært forsvarlig 

utredet. 

Revisor fremstiller i denne rapporten saksgangen og vedtakene i sak om anskaffelse av MS 

Hollendaren kronologisk etter tidspunkt for hendelser og disposisjoner. Kapittel 5 gjelder 

Finnmark fylkeskommune, mens kapittel 7 inneholder beskrivelser av saksgang og vedtak i 

Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi redegjør for politiske vedtak samt for skriftlig og 

muntlig informasjon som vi har fått om saksbehandlingen ved anskaffelse av ny hurtigbåt. 

Herunder inngår informasjon om hvilken informasjon som ble forelagt politisk nivå og 

informasjon om hvordan politiske vedtak har blitt fulgt opp. Vi redegjør også for politiske saker 

om budsjett, økonomiplan og budsjettoppfølging. Det har underveis i gjennomføringen av 

anskaffelsen vært sammenslåing av to fylkeskommuner med hver sine styringssett og blitt 

endringer i den administrative organiseringen. Vi omtaler derfor de relevante reglementene for 

våre vurderinger under våre fremstillinger av saksgangen. Revisor går derfor ikke her i dette 

kapitlet nærmere inn på de konkrete reglementene og vedtakene som ligger til grunn for våre 

vurderinger. Relevante interne reglementer som blir omtalt under revisors funn, drøfter vi 

nærmere under revisors vurderinger der de har relevans. Revisors vurderinger er i kapitlene 8, 

9 og 10.  

6 Jf. blant annet Menon-publikasjon nr. 20/2021 Rapport Evaluering av todelt anbudsmodell 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

KomRev NORDs arbeid er gjort som en undersøkelse. Vi har i gjennomføringen av 

undersøkelsen ivaretatt de krav til uavhengighet, planlegging, gjennomføring, revisjonsdialog 

og rapportering som følger av gjeldende standard for forvaltningsrevisjon7.  

Vi sendte brev om oppstart av undersøkelser til Troms og Finnmark fylkeskommune 

v/fylkesrådsleder den 26.10.2022. Vi avholdt oppstartsmøte med administrasjonen den 

2.11.2022 hvor følgende fra fylkeskommunen deltok:  

- Konstituert divisjonsdirektør samferdsel Finnmark

- Avdelingsleder kollektiv

- Rådgiver sjø

- Avdelingsleder ressurs og beredskap

Avdelingsleder kollektiv og avdelingsleder ressurs og beredskap jobbet tidligere i Finnmark 

fylkeskommune. De to øvrige møtedeltakerne har blitt ansatt i Troms og Finnmark 

fylkeskommune.  

Vi avholdt oppstartsmøte med fylkesrådsleder Kristina Torbergsen og konstituert 

fylkesdirektør Camilla Bjørn den 7.11.2022. Controller Kari Mette Aaseth deltok også.  

Vi har innhentet muntlig informasjon fra personer som i den undersøkte perioden har hatt 

ansvar og roller tilknyttet samferdsel – enten politisk eller administrativt: 

Navn Rolle i undersøkte periode Nåværende rolle i 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Tidspunkt for 

intervju 

Øystein Ruud Fylkesrådmann, Finnmark 

fylkeskommune 

Fylkesdirektør 15.11.2022 

Per Bjørn 

Holm-Varsi 

Samferdselssjef i Finnmark 

fylkeskommune.  

Assisterende divisjonsdirektør Troms 

og Finnmark  

Innovatør 22.11.2022 

Jørgen Blix Assisterende samferdselssjef, Finnmark Avdelingsleder 

anskaffelser 

28.11.2022 

Geir Ove 

Bakken 

Leder hovedutvalg for folkehelse, kultur 

og samferdsel 

- 17.11.2022 

Ole Stian 

Søyseth8 

Fagleder budsjett.  

Konstituert økonomisjef, Finnmark 

Økonomisjef Finnmark 25.11.2022 

Kristina 

Hansen 

Fylkesråd for samferdsel, Troms og 

Finnmark fylkeskommune 

- 28.11.2022 

Bjørn Henrik 

Kavli 

Divisjonsdirektør samferdsel, Troms og 

Finnmark fylkeskommune 

Divisjonsdirektør 

samferdsel 

29.11.2022 

I tillegg til de ovennevnte som har vært i politisk eller administrativ ledelse, har vi snakket med 

enkelte andre ansatte som kan bidra til å belyse spørsmålene som inngår i revisors mandat. Det 

7 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020. I forvaltningsrevisjon er det 

krav til utledning av revisjonskriterier. Revisor har i denne undersøkelsen ikke utledet konkrete revisjonskriterier. 

Vi redegjør for regler som er relevant for våre vurderinger.  
8 Økonomimedarbeider måtte melde forfall til intervju sammen med fagleder budsjett/økonomisjef. Vi ba derfor 

fagleder budsjett/økonomisjef involvere vedkommende slik at hun kunne bidra med informasjon dersom ønskelig. 
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gjelder seniorrådgiver ved samferdselsavdelingen i Finnmark fylkeskommune i perioden 2016-

2019. Vedkommende var i perioden januar til august 2020 assisterende avdelingsleder 

kollektiv ved Samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune, og har fra og med 

2021 innehatt nåværende stilling som driftsleder kollektiv. 

 

Vi har også snakket med avdelingsleder ved kollektiv og mobilitet ved Samferdselsdivisjonen 

i Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

I intervjuene gjorde vi opptak, og vi skrev referat fra samtalene. Informantene har fått 

referatene til gjennomlesning og godkjennelse. I intervjuene stilte vi spørsmål om ansvar og 

roller i den undersøkte perioden og hvilken kjennskap de hadde til saksbehandlingen og vedtak 

i forbindelse med anskaffelse om MS Hollendaren. I flere av intervjuene har også hvilke interne 

reglementer og retningslinjer som har vært gjeldende i ulike perioder vært tema. Anskaffelsen 

ble igangsatt i tidligere Finnmark fylkeskommune og avsluttet i Troms og Finnmark 

fylkeskommune. Revisor har også stilt spørsmål i intervjuer om hvordan det ble arbeidet i 

forbindelse med sammenslåingen av fylkeskommunene herunder særskilt om budsjettarbeid 

samt om samarbeid og informasjonsflyt mellom samferdsel og økonomi. Vi har også spurt om 

eventuell informasjonsflyt i forbindelse med ny ledelse i den nye sammenslåtte 

fylkeskommunen.  

 

Ansatte med kjennskap til det saksforhold vi har undersøkt, har sendt oss dokumentasjon. 

Dokumentasjonen består blant annet av gjeldende kontrakt om hurtigbåttjenester og 

dokumenter utarbeidet i anskaffelsesprosessen av konsulentbistand og anskaffelse av ny 

hurtigbåt. Fra Finnmark fylkeskommune er dette blant annet kontrakter med konsulenter som 

har levert tegning og hadde oppdraget med å gjennomføre oppdraget med konkurranse om 

bygging av båt. Fra Troms og Finnmark fylkeskommune er dokumentasjon fra anskaffelsen 

blant annet kunngjøring, konkurransegrunnlaget, anskaffelsesprotokoll og tildelingsbrev. Vi 

har også fått e-postkorrespondanse mellom innleid konsulent og fylkeskommunen. Revisor har 

videre fått tilsendt kopi av signert endringsavtale og Bareboat-avtale. I dokumentasjonen 

inngår også noen e-poster sendt internt i administrasjonen som gjelder budsjettdekningen av 

investeringen. Dokumenter utarbeidet i Troms og Finnmark fylkeskommune er arkivert på et 

bestemt saksnummer. Revisor har bedt om og fått tilsendt dokumenter arkivert i saken. 

Herunder også dokumenter som inneholder opplysninger unntatt offentlighet. 

 

Vi har i undersøkelsen gjennomgått alle sakslister og protokoller fra alle møter i fylkestinget i 

Finnmark fylkeskommune og hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel tilbake til 2015. 

Vi har også gjennomgått innkallinger og protokoller fra møter i økonomiutvalget i Finnmark 

fylkeskommune. Vi har gjennomgått innkallinger og protokoller fra møter i fellesnemnda 

tilbake til 2018 og fra fylkestinget i Troms og Finnmark tilbake til 2019. Vi har videre 

gjennomgått innkallinger og protokoller fra fylkesrådets første møter i forbindelse med 

sammenslåingen. Det er enkelte av fylkesrådets saker som ikke er tilgjengelig i 

fylkeskommunens politiske møtekalender på nett fordi de unntatt offentlighet. For å sikre oss 

at vi har samtlige relevante saker, har vi forespurt fylkeskommunen om dokumentasjon for 

saker unntatt offentlighet og som gjelder saken som vi undersøker.  

 

Vi vurderer å ha et relevant og tilstrekkelig grunnlag for våre beskrivelser og for å gjøre 

vurderinger i tråd med bestillingen fra fylkestinget og kontrollutvalget.  

 

Vi har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet og vi har sammenholdt 

skriftlige og muntlige opplysninger som vi har fått. Skriftlige og muntlige opplysninger om 
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saksgang og vedtak er i all hovedsak sammenfallende. Der flere kilder til sammen viser et 

saksforhold, har vi lagt det til grunn. Der muntlige opplysninger er noe avvikende fra 

informasjon i dokumentasjon eller fra andre informanter, opplyser vi om kilden for 

informasjonen og/eller gjengir motstridende opplysninger. Med mindre et utsagn underbygges 

med skriftlig informasjon, har revisor ikke tatt stilling til hvilke beskrivelser som er riktige. 

Revisor bemerker at det i liten grad er motstrid mellom opplysninger som er mottatt, men at 

personer vil ha sine subjektive opplevelser av situasjoner. Noen av de forhold vi undersøker 

ligger noe tilbake i tid. Flere av informantene har enten annen stilling eller ikke lengre en rolle 

i fylkeskommunen da vi intervjuet dem. Dette kan være medvirkende til at de ikke husker alle 

detaljer eller ikke kan støtte seg på informasjon i eventuell dokumentasjon. Noen av revisors 

informanter opplyste å ikke huske alle detaljer.   

 

Vi har forelagt informanter våre beskrivelser av datamaterialet for å sikre at vi har gitt riktige 

beskrivelser samt gi de anledning til å gi utfyllende informasjon og/eller kommentarer. Utkast 

til rapport med vurderinger og konklusjoner er sendt til fylkesrådsleder for uttalelse. Også 

tidligere fylkesråd for samferdsel er tilsendt rapportutkastet med vurderinger og konklusjon. 

Deres tilbakemeldinger inngår i sin helhet i rapportens kapittel 12. Påliteligheten og 

gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også på et overordnet nivå sikret gjennom 

KomRev NORDs interne kvalitetssikringssystem. 

 

Revisor presiserer at ansvaret for saksutredninger, iverksettelse av vedtak og overholdelse av 

sentralt lovverk og interne reglementer formelt har vært hos fylkesrådmann i Finnmark 

fylkeskommune i perioden fram til og med 31.12.2019. Ansvaret har vært hos fylkesrådet i 

Troms og Finnmark fylkeskommune fra og med 1.1.2020.  
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4 KONTRAKTEN OM HURTIGBÅTTJENESTER I 
FINNMARK  

Finnmark fylkeskommune begynte i 2011 arbeidet med nye kontrakter innen kollektivtjenester. 

Et anskaffelsesutvalg – opprettet av fylkestinget og ledet av fylkesråd9 Grethe Erno Johansen 

– la i mars 2012 en del føringer for hurtigbåtanbudet. Det ble truffet en del prinsippvedtak som

la føringer for kontrakten, som for eksempel at alle anløpssteder skulle ha et minimumstilbud

ut fra økonomi.

I 2013 ble konkurransegrunnlaget vedtatt av fylkestinget, jf. fylkestingets vedtak i sak 35/13. 

Tilskuddsrammen på hurtigbåt var på omtrent kr 106 millioner per år (2013-kroner). I saken 

fremla fylkesrådmannen fire ulike rutealternativer, og hvor fylkestinget vedtok alternativ 1. 

Fylkestinget bestemte at rammen på anbudet måtte settes til kr 90 millioner per år.  

Anskaffelsesprosess ble gjennomført, og det var Boreal Transport Nord AS som vant 

konkurransen. Avtale om kjøp av hurtigbåttjenester i Finnmark mellom Finnmark 

fylkeskommune og Boreal Transport Nord AS ble inngått i 2014 med varighet fra 1.1.2016 til 

31.12.2025. Kontrakten er for Finnmark fylkeskommune signert av fylkesrådmann10. Vedlegg 

i kontrakten er blant annet en leveransebeskrivelse som viser hvilke strekninger de fire 

anbudspakkene i båtkontrakten består av: 

• Anbudspakke 1:

- Rute 310 AltafjordXpressen

• Anbudspakke 2:

- Rute 330 VargsundXpressen

- Rute 350 MåsøyXpressen

- Rute 360 LangfjordXpressen

- Rute 380 SørøysundXpressen

• Anbudspakke 3:

- Rute 320 LoppaXpressen

• Anbudspakke 4:

- Rute 340 Skoleruta i Rognsund11

I konkurransegrunnlaget var det angitt krav til fartøyene og krav til reservefartøy, og dette er 

en del av ovennevnte kontrakt mellom fylkeskommunen og operatøren. Om bruk av 

eksisterende fartøy står det at det forutsettes bygd nye fartøy til hurtigbåtrutene fra 1.1.2016 

eller brukt fartøyer som oppfyller alle krav. Ifølge kontrakten skal reservefartøy settes inn ved 

plutselige innstillinger av teknisk art. Reservefartøy skal settes inn senest 12 timer etter at et 

eventuelt driftsavbrudd har oppstått. Kontrakten omhandler vederlagsberegning. 

Kontrakten inneholder bestemmelser om oppdragsgivers rett til å foreta endringer av 

oppdraget. Revisor har fått opplyst at det har vært mye diskusjon mellom administrasjon og 

politisk nivå i Finnmark fylkeskommune om kontrakten og endringer i kontrakten. Det har vært 

gjort flere endringer i kontrakten fra den ble inngått og fram til dagens dato.  

9 Fylkesråd var i en periode i Finnmark fylkeskommune tittelen på ledere av hovedutvalg. Betydningen her er ikke 

den samme som for parlamentarisk styrt fylkeskommune 
10 Anne Cathrine Larsen har signert for fylkesrådmann Øystein Ruud den 8.5.2014 
11 Denne ble betjent av skyssbåten Nordic Sky. Fartøyet blir omtalt senere i denne rapporten. 
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Finnmark fylkeskommunes kontrakter innen kollektiv, er nettokontrakter. Operatøren har 

inntekts- og kostnadsrisiko. Fylkeskommunen yter tilskudd til operatørens drift.12 

  

 
12 Troms fylkeskommune har bruttokontrakter. Billettinntektene tilfaller fylkeskommunen som betaler operatøren 

godtgjørelse for leverte transporttjenester. Fylkeskommunen har inntektsrisikoen og operatøren har kostnadsrisiko 
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5 SAKSGANG OG VEDTAK I FINNMARK 
FYLKESKOMMUNE 

Beskrivelse av saksgang og vedtak i sak om anskaffelse av MS Hollendaren 

5.1 Organisering, ansvar og roller, Samferdsel 
Finnmark fylkeskommune var organisert etter formannskapsmodell med fylkesrådmann som 

øverste administrative leder. Samferdsel ble ledet av samferdselssjef og assisterende 

samferdselssjef. Samferdselssjef hadde det overordnede ansvaret for økonomi, politiske saker 

og han hadde personalansvaret for alle på avdelingen. Internt på Samferdselsavdelingen hadde 

ledelsen i det daglige fordelt en del oppgaver mellom seg. Samferdselssjef utførte oppgavene i 

den «ytre delen», med fokus på blant annet det politiske, overordnet strategi og mediekontakt. 

Assisterende samferdselssjef hadde hovedoppgaver rettet mot det faglige på avdelingen, 

kontraktsoppfølging, følge opp budsjett og økonomiplan og sikre daglig drift på kollektiv og 

fylkesveg.  Rådgiver på Samferdsel i Finnmark fylkeskommune i perioden 2011-2015 hadde 

samferdselssjef som nærmeste overordnede. Han var seniorrådgiver i perioden 2016-2019 med 

assisterende samferdselssjef som nærmeste overordnede.  

I henhold til Finnmark fylkeskommunes reglement var det opprettet hovedutvalg. Leder for 

hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel i perioden 2015-2019 var Geir Ove Bakken 

(AP)13. Reglementet for hovedutvalget ble vedtatt av fylkestinget i sak 33/16, i møte 7.12.2016. 

Utvalgenes ansvar og fullmakter var blant annet å: 

- Gjennomføre de oppgaver som er fastsatt i mål, rammer og retningslinjer og som følger av

budsjett, planer, lov og forskrift eller annen bindende bestemmelse som er gitt av sentrale

myndigheter

- avgjøre saker hvor avgjørelsesmyndigheten er delegert fra fylkestinget eller fra fylkesutvalget

etter bestemmelse av fylkestinget eller som følge av særlov er lagt til hovedutvalget

- føre kontroll med at vedtak blir gjennomført og fulgt opp, samt at de mål og resultatkrav som

er satt for virksomheten blir fulgt opp.

Fylkesrådmannen innstilte ifølge reglementet til hovedutvalgene. 

Innenfor samferdsel gjaldt det blant annet at utvalget skulle fatte vedtak om større 

endringsprosesser og større endringer i ruteopplegg. Utvalgets leder kunne beslutte hvilke 

endringsprosesser og større endringer i ruteopplegg som skulle behandles i utvalget. Utvalget 

kunne fatte vedtak om endringer innenfor vedtatte økonomiske rammer gitt av fylkestinget og 

innstille på varige omdisponeringer, avgrenset til varige innsparinger på vedtatte prosjekt. 

I hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel var fylkesrådmannen som regel representert 

ved assisterende samferdselssjef. I tillegg var seniorrådgiver til stede i flere av hovedutvalgets 

møter. Begge har vært involvert i oppfølging av politiske vedtak innen samferdsel tilknyttet 

blant annet anskaffelser. Seniorrådgiver har vært saksbehandler på saker i Finnmark 

fylkeskommune som er relevante å omtale i denne undersøkelsen. Saksfremlegg og politisk 

behandling ble klarert av assisterende samferdselssjef som var seniorrådgivers nærmeste 

overordnede i perioden 2016-2019.  

13 Jf. fylkestingets vedtak i sak 41/15, i møte 15.10.2015 
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I reglement for Finnmark fylkeskommune inngår delegasjoner til fylkesrådmannen, etiske 

retningslinjer og økonomireglement. I reglement for finans- og gjeldsforvaltning og rutine for 

finans- og gjeldsforvaltningen i Finnmark fylkeskommune, inngår bestemmelser om blant 

annet låneopptak og rapportering til fylkestinget.  

Samferdselsavdelingen hadde årlige driftsbudsjetter på om lag kr 600 millioner. Den interne 

organisasjonsmodellen i fylkeskommunen innebar at Samferdselsavdelingen ikke hadde egne 

ressurser/rådgivere på avdelingen med økonomisk, juridisk eller innkjøpskompetanse. Revisor 

har fått beskrevet at avdelingen måtte benytte ressurser fra andre avdelinger, eller anskaffe 

juridisk kompetanse i markedet14. Vi har fått beskrevet at det var en økonomirådgiver på 

avdelingen fram til 2013. Økonomiavdelingen ble da sentralisert. Sentralisering av stab- og 

støtteressurser skyldes krav om økt effektivitet etter politiske krav om reduksjon i antall 

stillinger i administrasjonen. Det var en økonomirådgiver i sentral budsjettenhet som fulgte 

samferdsel som hovedoppgave, men som fikk noen andre (mindre) oppgaver i tillegg. 

Vedkommende økonomirådgiver var involvert i det som skjedde på avdelingene og deltok på 

møter. Revisor har fått beskrevet at det var utskiftning i denne stillingen i perioden oktober-

november 2018. Utskiftningen skjedde i samme tidsperiode som hovedutvalget i oktober 2018 

traff vedtak i sak 35/18 om reservekapasitet, jf. omtale i kapittel 5.8. Revisor har fått beskrevet 

at praksis med at økonomirådgiver fulgte samferdselsavdelingen varte fram til sammenslåingen 

i 2020. Det var fra og med 2014/2015 ikke egne innkjøpsrådgivere som bisto de ulike 

avdelingene i planlegging og gjennomføring av anskaffelser. Fylkeskommunen har brukt 

eksterne konsulenter for bistand til planlegging og gjennomføring av anskaffelser. 

5.2 Reservekapasitet og behov for endringer i kontrakt om hurtigbåttjenester  
Allerede før oppstart av kontrakten om hurtigbåttjenester fra og med den 1.1.2016, meldte det 

seg behov for å øke reservebåtkapasiteten sammenlignet med hva som var kontraktsfestet. 

Fartøyet MS Hornøy var opprinnelig avsatt som reservefartøy og dette skulle dekke flere 

samband. MS Hornøy hadde både passasjer- og lastekapasitet, og skulle ligge til kai i 

Hammerfest. Sørøybassenget ble betjent av fartøyet MS Melkøy. Fylkestinget vedtok i juni 

2016 at MS Hornøy skulle settes inn i Sørøybassenget15. Revisors informanter har opplyst at 

da MS Hornøy ble satt inn i fast rute her, fikk man utfordringer andre steder.  

Rett før jul i 2016 gikk det et stort ras som også var med på å synliggjøre at det måtte gjøres 

noe med reservebåtkapasiteten i Finnmark. Raset stengte fylkesvei 102 mellom Breivikbotn og 

Sørvær, i Hasvik kommune. Fylkeskommunen hadde ikke ledig hurtigbåtkapasitet som kunne 

settes inn, og fartøy ble omdisponert fra en annen rute. Også beslutninger om sambandet Årøya 

påvirket kapasiteten i kontrakten16. 

Ovennevnte forhold var blant de sentrale hendelsene som medførte at administrasjonen 

involverte politisk nivå om kontrakten. Det var som nevnt fylkestinget som hadde vedtatt 

konkurransegrunnlaget som inneholdt krav til fartøyene. Eventuelle endringer i fartøykrav 

14 Daværende assisterende samferdselssjef har i sin tilbakemelding til revisor opplyst at det var en vedtatt strategi 

i Finnmark fylkeskommune at hver enkelt avdeling skulle være selvforsynt med innkjøpskompetanse og det ble 

gitt kompetansemidler til det i form av kursing av ansatte og leder, innkjøpskortet. Der man ikke strakk til, skulle 

det leies inn konsulenter. 
15 Jf. fylkestingets vedtak i sak 6/16 
16 Forvaltningsrevisjonsrapport om sambandet Årøya, utarbeidet av KomRev NORD, ble behandlet av 

fylkestinget i møte 18.10.2022 
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måtte dermed forelegges politisk nivå. Både hovedutvalget og fylkestinget har behandlet saker 

om hurtigbåtkontrakten. 

5.3 Sak til hovedutvalget og fylkestinget om endringer i fartøykrav – hurtigbåt 
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel ble i møte 17.10.2017 forelagt sak 46/17 

Endringer i fartøykrav – hurtigbåt. Fylkesrådmannen redegjorde for utfordringene og for 

konkrete endringer som var ønskelig å gjøre i fartøykrav. Fylkesrådmannen foreslo også at det 

skulle innledes dialog med Boreal for å se på muligheten for å fase inn nytt reservefartøy som 

hadde kapasitet og fart til å kunne dekke opp i alle samband. 

Når det gjelder fylkesrådmannens forslag til omdisponeringer av fartøy, ble det redegjort for at 

det ikke ville medføre økte kostnader. Om dialog med Boreal, vises det i saksfremlegget til at 

målet er å redusere utfordringene med dårlig kapasitet og svakere regularitet, hver gang når et 

av de ordinære fartøyene tas ut av drift som følge av feil eller planlagt vedlikehold. Det vises 

også til at fra 2020 vil ett av fartøyene som er i drift være for gammel i henhold til kontrakten. 

Det står videre at ved å starte en tidlig dialog med operatøren, kan fylkeskommunen bidra til 

at erstattende fartøy blir best mulig egnet for drift i sambandene. Det står også at 

«fylkesrådmannen legger sak om nytt fartøy frem for politisk behandling med alternative 

løsninger ved en senere anledning».  

Saken ble forelagt fylkestinget i møte 25.10.2017, i sak 40/17 Endringer i fartøykrav - 

hurtigbåt, med innstilling fra hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel. Fylkestingets 

vedtak, som fremkommer i tekstboksen nedenfor, var i tråd med innstillingen fra 

hovedutvalget. Det ble lagt til i vedtaket – sammenlignet med innstillingen – at før det ble 

inngått dialog med operatøren om innfasing av nytt reservefartøy skulle det være en 

høringsrunde med berørte kommuner om fremtidige behov og forslag til effektiviseringer. Det 

ble vedtatt at krav til universell utforming også må gjelde reservefartøy. Fylkestingets vedtak i 

sak 40/17 lød: 

Med vedtaket i fylkestinget i møte 25.10.2017, ble det bestemt konkrete endringer i fartøykrav 

og omstrukturering i rutene i gjeldende kontrakt for hurtigbåttjenester. Det ble også bestemt at 

fylkesrådmannen skulle gå i dialog med Boreal om å fase inn et nytt reservefartøy. 

Finnmark fylkesting, sak 40/17 Endringer i fartøykrav - hurtigbåt 

1. Fylkesrådmannen gjennomfører følgende endringer i fartøykrav:

- MåsøyXpressen øker krav til personbilenheter fra 5 til 8 i perioden mai – august

- SørøyXpressen øker krav til personbilenheter fra 2 til 5 på helårlig basis

- AltafjordXpressen reduserer krav til personbilenheter fra 8 til 5

2. Fylkesrådmannen omstrukturerer rutene, slik at

- Skoleruta i Rognsundet tas inn i AltafjordXpressen

3. Fylkesrådmannen går i dialog med operatøren for å se på muligheten for å fase nytt

reservefartøy som innehar både kapasitet og fart til å dekke opp i alle samband etter en

høringsrunde med berørte kommuner om fremtidige behov og forslag til effektiviseringer. Krav

om universell utforming må gjelde også reservefartøy.
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5.4 Oppfølging av fylkestingets vedtak i sak 40/17 Endringer i fartøykrav - hurtigbåt 
Finnmark fylkeskommune sendte 14.2.2018 brev til kommunene Loppa, Hasvik, Måsøy, Alta, 

Hammerfest, Gamvik og Kvalsund med tittelen «Reservekapasitet – hurtigbåt». Dette forstår 

vi er oppfølging av vedtakspunkt 3. Brevet er blant vedleggene i hovedutvalgets sak 11/18 som 

vi omtaler lengre ned.  

 

Når det gjelder skoleruta i Rognsundet, jf. ovennevnte vedtak punkt 2, ble den betjent av 

fartøyet Nordic Sky. Nordic Sky var en skyssbåt som ble leid inn separat gjennom kontrakten 

med Boreal for å dekke skoleskyssbehovet i Rognsundet. På grunn av grunnforholdene ved 

anløpsstedet Pollen kunne ikke vanlig hurtigbåt benyttes. 

 

Fylkesrådmannen v/administrasjonen gikk i dialog med Boreal slik det står i ovennevnte vedtak 

punkt 3. Boreal sitt tilbud til løsning ble lagt fram for hovedutvalget i sak 4/18 Behov for økt 

reservekapasitet – hurtigbåt, i møte 6.3.2018. Saksfremlegget er datert 20.2.2018. 

Seniorrådgiver står som saksbehandler, og saksfremlegget er signert av samferdselssjef og 

fylkesrådmann. Det er vist til at det fra sommeren 2018 var ett tilgjengelig fartøy som kunne 

omstasjoneres og fases inn i driften i Finnmark. Det inngår informasjon om fartøyets kvaliteter 

og at det er innenfor kravene som er satt i anbudet slik at det kan benyttes i hele 

kontraktsperioden. 

 

Det står også at «beregningene fylkesrådmannen har fått fra operatøren viser et økt 

tilskuddsbehov på ca. 7,7 millioner kroner pr år». Revisor oppfatter at det vises til at 

fylkeskommunens årlige tilskudd til Boreal er beregnet å øke med omtrent kr 7,7 millioner med 

denne løsningen. 

 

Det er vist til at ved «salg av det overflødige fartøyet «Nordic Sky», samt effektivisering av 

driften vil kunne gi nok innsparinger til å dekke inn de 7,7 millionene et ekstra fartøy vil gi i 

økt tilskuddsbehov». Fylkesrådmannens vurdering var også at båt som skulle fases inn skulle 

være hurtigbåt av typen kombibåt. Inndekning ble foreslått funnet innenfor rammeområdet 

samferdsel. 

 

Som redegjort for i kapittel 4 besto kontrakten av hurtigbåttjenester av fire anbudspakker. 

Ifølge daværende seniorrådgiver kjente ikke fylkeskommunen til prisen per pakke ettersom 

Boreal hadde inngitt tilbud på – og vant – alle pakkene samlet. Nordic Sky var imidlertid 

merket av spesielt i kontrakten og man hadde derfor en konkret pris på den. Ifølge daværende 

seniorrådgiver var tilbudet fra Boreal på omkring kr 11,5 millioner. Dersom dette fartøyet ble 

tatt ut av kontrakten utgjorde det en besparelse på kr 11,5 millioner. Ble det tatt ut og innfaset 

et annet fartøy, kom man fram til tilskuddsbehov på kr 7,7 millioner. Revisor har videre fått 

opplyst at dersom det ble bygget ny kai så man for seg at Pollen kunne vært anløpt med vanlig 

hurtigbåt. Det var ifølge daværende seniorrådgiver disse midlene som var tenkt som 

startfinansiering for annet fartøy.  

 

Daværende samferdselssjef fortalte til revisor at det er upresist om det står «salg av Nordic 

Sky». Også daværende fylkesrådmann har fortalt til revisor at det er en slags misforståelse at 

det var snakk om salg av det fartøyet. Det menes at behovet for tilskudd på dette fartøyet 

(Nordic Sky) fra fylkeskommunen til Boreal ville falt bort. Det var ikke Finnmark 

fylkeskommune som eide båten og dermed heller ikke fylkeskommunen som kunne selge den. 

 

Hovedutvalgets vedtak i sak 11/18, i møtet 6.3.2018, var som følger: 
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Vedtaket til hovedutvalget innebar at Nordic Sky kunne tas ut av gjeldende kontrakt om 

hurtigbåttjenester. Revisor oppfatter at det var tenkt at skoleruta kunne tas inn i 

AltafjordXpressen. AltafjordXpressen var anbudspakke 1, mens skoleruta i Rognsund var 

anbudspakke 4. Vedtaket til hovedutvalget innebar at Boreal kunne sette inn et annet fartøy for 

å dekke behovet for reservekapasitet. Daværende hovedutvalgsleder har i intervju med revisor 

vist til at dette er en av de to sakene som var oppfølging av fylkestingets vedtak om ny 

reservekapasitet. Han viste til at i hovedutvalgets møte i mars 2018 var det snakk om å dekke 

dette med kr 7,7 millioner, det vil si å gjøre effektivisering av driften. Daværende 

hovedutvalgsleder sa også til revisor at man kan stille spørsmål om realismen i dette, siden 

fylkeskommunen hadde anstrengt økonomi. 

5.5 Oppfølging av hovedutvalgets sak 4/18 Behov for økt reservekapasitet - 
hurtigbåt 

Saken fra hovedutvalget i mars 2018 ble oversendt til fylkestinget, og var på sakskartet til 

fylkestingets møte 14.3.2018. Til saken var saksfremlegget av 20.2.2018 som hadde blitt 

forelagt hovedutvalget i møtet som var uken før fylkestingets samling.  

Det ble i fylkestingsmøtet fremmet utsettelsesforslag som ble vedtatt17; 

Fylkeskommunen hadde sammen med Boreal og Alta Havn gjort befaringer ved Pollen med 

hensyn til å bygge ny kai. Det viste seg å være vanskelig å bygge kai på grunn av frost om 

vinteren og at vannet ville fryse på grunn av tilsig av ferskvann. Skyssbåten Nordic Sky måtte 

derfor beholdes for å sikre skoleskyssen som fylkeskommunen hadde ansvaret for. 

5.6 Fylkestingets sak 29/18 Behov for økt reservekapasitet - hurtigbåt 
I tråd med utsettelsesvedtaket ble sak om behov for økt reservekapasitet for hurtigbåt fremlagt 

for fylkestinget i juni 2018. I saken lå saksfremlegget datert 20.2.2018. Det er ikke skriftliggjort 

andre opplysninger enn de som tidligere hadde vært lagt fram i sakene til hovedutvalget og 

fylkestinget om reservekapasitet, jf. henholdsvis sakene 11/18 og 4/18. Hovedutvalgets 

innstilling til fylkestinget var at fylkesrådmannen kan gjøre avtale med operatør om å fase inn 

ekstra fartøy i hurtigbåtkontrakten og at den anslåtte kostnaden på kr 7,7 millioner ble dekket 

innenfor rammen.  

17 Forslag fra Sp, MDG og AP v/Geir Ove Bakken 

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel, sak 4/18 Behov for økt 

reservekapasitet – hurtigbåt 

1. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel vedtar at fylkesrådmannen kan gjøre

avtale med operatør om innfasing om ekstra fartøy i hurtigbåtdriften

2. Anslått kostnad på kr 7,7 mill pr år dekkes innen rammeområde Samferdsel.

Finnmark fylkesting, sak 4/18 Behov for økt reservekapasitet – hurtigbåt 

Saken utsettes til junimøtet i fylkestinget. 
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Ifølge daværende assisterende samferdselssjef var ikke fartøyet som Boreal hadde foreslått å 

ta inn i kontrakten tilgjengelig da fylkestinget i juni 2018 fikk saken til behandling. Revisor 

finner ikke at det er ikke skriftlige opplysninger til fylkestinget i denne saken om at fartøyet 

ikke var tilgjengelig. Daværende assisterende samferdselssjef har i tilbakemelding til revisor 

vist til at det antakelig ikke ble informert i egen sak siden fylkestinget hadde delegert ansvaret 

for behandling av fartøyet til hovedutvalget. Videre viste han i tilbakemeldingen til at man bør 

da også anta at hovedutvalget orienterte sine politiske grupper om dette, noe som er vanlig i 

alle saker.  

I fylkestingets møte i sak 29/18 ble det fremmet forslag fra Ap, KrF og SV som ble satt opp 

mot hovedutvalgets innstilling. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Fylkestinget bestemte 

gjennom sitt vedtak at beslutninger i saken i det videre skal tas av hovedutvalg for kultur, 

folkehelse og samferdsel. Som det fremkommer i fylkestingets vedtak i sak 29/18, jf. nedenfor, 

ble det delegert til hovedutvalget «innkjøp av reservekapasitet». Det vises til at ramme for 

kjøpet er kr 7,7 millioner og at det omfatter salg av Nordic Sky og endret ruteproduksjon 

innenfor egne rammer. Endring i ruteproduksjon er også omtalt i vedtaket. Administrasjonen 

må ifølge fylkestingets vedtak legge fram sak for hovedutvalget i deres møte i oktober 2018.  

Finnmark fylkestings vedtak i sak 29/18 lød: 

I fylkestingets møte i juni 2018 var også sak 30/18 om vurderinger av kollektivtilbudet i Vestre 

Loppa. Fylkestinget vedtok i saken blant annet at hovedutvalget bes vurdere saken i 

sammenheng med reservekapasitet etter sak 29/18, hvor det gjøres innsparinger/endringer i 

ruteproduksjon18. 

5.7 Oppfølging av fylkestingets vedtak i sak 29/18 Behov for økt reservekapasitet 
Fylkestinget delegerte «innkjøp» av «reservekapasitet» til hovedutvalget. Fylkestinget viser 

også gjennom sitt vedtak at dette skulle behandles i hovedutvalgets møte i oktober. 

Forutsetninger inngår også i vedtaket; det vises til at rammen for kjøpet er angitt til kr 7,7 

millioner og at det omfatter salg av Nordic Sky og endring i ruteproduksjon. Representanter 

fra fylkeskommunens administrasjon har vist til at fylkestinget i sak 29/18 delegerte innkjøp 

til hovedutvalget. Som redegjort for, eide ikke Finnmark fylkeskommune Nordic Sky og kunne 

dermed heller ikke alene beslutte salg av den. Båten tilhørte Boreal Transport AS. 

Administrasjonen i Finnmark fylkeskommune har ikke lagt til grunn at fylkeskommunen kan 

selge båten. 

18 Fylkestingets vedtak i sak 30/18: «1. Beskrivelse av alternativer for endring i kollektivtilbudet i Loppa tas til 

orientering. 2. Fylkestinget bevilger 5 mill til ekstra ruteproduksjon i Loppasamfunnet. Endringer i 

ruteproduksjon vedtas i HUKFS/oktober. 3. Fylkestinget ber HUKFS vurdere saken i sammenheng med 

reservekapasitet 29/18, hvor det gjøres innsparinger/endringer i ruteproduksjon». 

Finnmark fylkesting, sak 29/18 Behov for økt reservekapasitet 

1. Fylkestinget delegerer innkjøp av reservekapasitet til HUKFS/oktober

2. Rammen for kjøpet settes til 7,7 mill. Dette omfatter salg av Nordic Sky og endret

ruteproduksjon innenfor egne rammer.

3. Endret ruteproduksjon forutsetter at det er gjennomført høring i berørte kommuner og

at endelig vedtak fattes i HUKFS/oktober.
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I tråd med hva fylkestinget hadde vedtatt, ble sak om økt reservekapasitet lagt fram for 

hovedutvalget i møte i oktober 2018.  

5.8 Hovedutvalgets sak 35/18 Økt reservekapasitet 
Fremlegg i sak 35/18 for hovedutvalget er datert 19.9.2018. Saksbehandler er daværende 

seniorrådgiver og det er signert av daværende samferdselssjef og fylkesrådmann. 

Fylkesrådmannens innstilling til hovedutvalget i sak 35/18, i møte 8.10.2018, var: 

«Hovedutvalget ber fylkesrådmannen utsette innfasing av nytt fartøy inntil videre». 

Saksfremlegget viser til de politiske vedtakene som har vært; fylkestingets saker 40/17, 6/18 

og 29/18. Saksfremlegget oppsummerer også de utfordringer som er avdekket i 

hurtigbåttilbudet.  

I fremlegget er det informasjon om resultatene av dialogen med Boreal om reservefartøy. Det 

står i fremlegget at det sommeren 2018 var tilgjengelig et fartøy som ruteoperatør tilbød seg å 

fase inn i driften i Finnmark til en kostnadsberegning på ca 7,7 millioner kroner årlig. Videre 

skriver fylkesrådmannen at da sak om økt reservekapasitet har blitt utsatt, er dette fartøyet ikke 

lengre tilgjengelig.  

I saksfremlegget fremkommer det at «Det medfører at nytt fartøy må bygges. Antatt kostnad 

på fartøy er angitt å ligge på ca. 60 millioner kroner».  

I saken inngår det ikke mer informasjon om hva som ligger til grunn for det antatte anslag på 

kr 60 millioner kroner for bygging av fartøy. Revisor har spurt daværende seniorrådgiver om 

dette. Han kan ikke erindre hva som lå til grunn for anslaget eller om det kan ha vært antydning 

fra et konsulentselskap. Det kan ha vært tatt utgangspunkt i fartøyet Årøy som kostet omkring 

kr 60 millioner, fortalte han.  

Revisor har spurt daværende samferdselssjef om han kan si noe om arbeidet i administrasjonen 

da bygging av båt aktualiserte seg. Daværende samferdselssjef fortalte at de antakelig har gjort 

en vurdering som tilsa at man ikke kunne anbefale denne løsningen. Han regner med at det 

handlet om usikkerhet tilknyttet kostnadsbildet, men han presiserte at han ikke kjenner til 

vurderingene som ligger til grunn for fylkesrådmannens anbefaling. Revisor har spurt også 

daværende assisterende samferdselssjef om argumentene for å avvente. Han har opplyst at 

argumentene for fylkesrådmannens anbefaling om å avvente, var den økonomiske situasjonen 

og at man sto framfor en sammenslåing som ga enda mer usikkerhet. Daværende assisterende 

samferdselssjef fortalte at han husker at de i administrasjonen snakket mye om hvordan de 

skulle ruste seg for eventuelle endringer som kunne oppstå, samt for at de skulle gå over til å 

ha bruttokontrakter.  

Saksfremlegget viser til at bygging av båt kan gjøres av operatør eller av fylkeskommunen. 

Om ruteoperatør skal bygge og eie fartøyet er det ifølge saksfremlegget «signalisert at fartøy 

må avskrives i løpet av gjenværende kontraktsperiode. Dette gir et svært høyt tilskuddsbehov». 

Deretter inngår informasjon med relevans for det alternativet at fylkeskommunen selv bygger 

og eier. Det står at flere fylker ser nå mot Nordland, der de gjennomfører bygging av fartøy i 

fylkeskommunalt eie. Fordelen med dette er flerdelt: 
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• Fartøy kan avskrives på 20-25 år, med dertil lavere årlig kostnad

• Fartøyene kan tilpasses det enkelte samband de er tiltenkt for

• Fartøyet er ikke avhengig av kontraktsperioder, men dras automatisk videre i neste

kontrakt, når en ny anbudsrunde er avsluttet

Ved at fylkeskommunen velger «Nordlandsmodellen» vil årlig kostnad for fartøyet komme ned 

på 3 -4 millioner kroner, og at fylkeskommunen har fullt eierskap til fartøyet.  

Saksfremlegget inneholder kort informasjon om hvordan forholdet mellom fylkeskommunen 

som eier av fartøyet og operatøren blir. Det står at «Gjennom såkalt «Bare-boat-avtale» står 

operatøren for den daglige driften, og har fullt ansvar for forsikringer, bemanning, vedlikehold 

og øvrig oppfølging.» 

Det står videre i saksfremlegget at et nytt fartøy kan dekkes inn over ordinært driftsbudsjett for 

samferdsel «uten å påføre unødig passasjerutfordringer, ved å gjennomføre følgende: 

• Anløp av Segelvik (Andsnes i Loppa kommune) kuttes

• Omstasjonering av LoppaXpressen fra Øksfjord til Bergsfjord

• Reduksjon i rute, eller effekt ved salg av fartøyet «Nordic Sky»

[…]». 

Fylkesrådmannens vurdering er følgende: 

«Fylkesrådmannen konstaterer at reservekapasitet i hurtigbåtkontrakten ikke er 

tilfredsstillende og å fase inn ytterligere én bilførende hurtigbåt (kombibåt) i driften for å 

ivareta tilbudet for innbyggerne og næringslivet i Finnmark vil være en fornuftig løsning. 

Fylkesrådmannen mener et nytt fartøy kan bygges innenfor rammene av samferdselsbudsjettet, 

uten at de store passasjerstrømmene blir berørt. Det er allerede vedtatt utfasing av fartøyet 

«Nordic Sky», og dersom ruteoperatøren selger dette vil det gi fylkeskommunen en positiv 

effekt. Selges det ikke, er det allikevel rom for innsparinger, da det i dag produserer mer enn 

det tiltenkte skoleskyssbehovet. 

Anløpsstedet Segelvik i Troms er nærmeste anløpsstedet for innbyggerne på Andsnes. 

Fylkesrådmannen konkluderer ut fra trafikkbehovet at innbyggerne der får sitt reisebehov 

dekket gjennom Troms fylke sine ruter, og at det derfor er dårlig økonomi for Finnmark 

fylkeskommune å fortsette anløp. Allikevel innser fylkesrådmannen at innbyggerne tilhører 

Loppa kommune, og en løsning vil derfor være at de får dekket reise med buss/taxi til eget 

kommunesenter, dersom de følger Troms fylke sin hurtigbåt til Burfjord. Dette er i tråd med 

avtalen som gjaldt frem til 2016. 

Kun et fåtall passasjerer reiser ut fra Øksfjord til Loppastedene tidlig på morgenen, og 

fylkesrådmannen mener derfor at opsjonen med at fartøyet skulle ha nattligge i Øksfjord nå 

kan oppheves. Innsparingen med dette tiltaket vil sammen med mindre effektiviseringer, kunne 

legge forholdene til rette for at fylkeskommunen får bedret beredskap ved ekstraordinære 

situasjoner, og samtidig gi stedene med stort behov for godkapasitet, et egnet fartøy som kan 

tre inn i ruten, dersom ordinært fartøy faller ut.  

Et fartøy i fylkeskommunalt eie, vil sikre forutsigbarhet og trygghet for distriktene, ved at 

båtene forblir i fylket og sambandene – selv om operatører kommer og går. Det gir stabilitet 
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for innbyggerne og næringslivet. Derfor vil «Nordlandsmodellen» være en god løsning, dersom 

man vedtar bygging av fartøy. 

Det er imidlertid flere elementer som ligger til grunn for fylkesrådmannens konklusjon i saken. 

Fylkeskommunens økonomi har store utfordringer. Å fase inn et nytt fartøy kan være fornuftig 

da dette vil bedre den totale kapasiteten i fylket, spesielt i forbindelse med ekstraordinære 

situasjoner. Samtidig må fylkesrådmannen ta et helhetlig ansvar for de oppgavene som skal 

utføres. På nåværende tidspunkt mener fylkesrådmannen det er riktig å prioritere 

innsparingsmuligheter i rutedriften, før man anskaffer nytt fartøy. Fylkesrådmannen mener 

derfor struktur for ruteføring og fartøydisponering må gjennomgås. 

Fylkesrådmannen er klar over at man vil se utfordringer allerede ved neste ekstraordinære 

situasjon, ved ras, stengte veier osv, men konkluderer allikevel med en anbefaling om å utsette 

innfasing av nytt fartøy til rutestruktur og økonomi er gjennomgått».    

Revisor forstår av saksfremlegget at dersom det blir aktuelt å investere i en ny båt, er det vurdert 

at det økonomisk beste alternativet for fylkeskommunen er at fylkeskommunen selv bygger, 

og ikke operatøren. Det inngår kort informasjon om at det vil inngås en avtale mellom 

fylkeskommunen og operatør om båten, en såkalt Bareboat-avtale. Fylkesrådmannen foreslår 

imidlertid ikke på dette tidspunktet at det tas beslutning om bygging av nytt fartøy. 

Fylkesrådmannen anbefaler å utsette innfasing av nytt fartøy til rutestrukturen og økonomi er 

gjennomgått. 

Daværende seniorrådgiver har i samtale med revisor vist til at fylkesrådmannens innstilling var 

å ikke bygge båt, med henvisning til at de mente det ikke kunne brukes kr 60 millioner på nytt 

fartøy når det måtte finansieres med låneopptak og egen ramme.  

Revisor har stilt spørsmål til daværende fylkesrådmann om han husker diskusjoner om at 

fylkeskommunen skulle eie fartøy. Fylkesrådmann viste til at han selv ikke fulgte 

hovedutvalget og at han dermed ikke kan si hva som ble diskutert.  

Daværende hovedutvalgsleder har fortalt revisor at i oktober 2018 innebar vedtaket fra 

hovedutvalget at man skulle effektivisere driften. Ifølge hovedutvalgsleder hadde 

fylkeskommunen større driftsproblemer i oktober 2018 enn i mars 2018 med hensyn til 

inndekning. Hovedutvalget gikk på dette tidspunktet imot administrasjonens anbefaling. 

I hovedutvalgets møte ble det lagt fram følgende forslag fra Ap, SV og KrF: 

«1. HUKFS ber fylkesrådmannen innfase ny hurtigbåt som dekker behovene vi ser i mange 

samband. 

2. HUKFS ber om at fylkesrådmannen spesielt ser muligheten for at fylkeskommunen eier

fartøyet selv og leier ut til operatøren.

3. HUKFS ber om at innkjøpet av ny hurtigbåt finansieres med låneopptak. Kostnader knyttet

til låneopptak dekkes innenfor rammen til samferdsel, med reduksjon og effektivisering av

ruteproduksjon».

Forslaget ble enstemmig vedtatt og fylkesrådmannens innstilling falt. Hovedutvalgets vedtak i 

sak 35/18 ble følgende: 



KomRev NORD IKS       Anskaffelse av MS Hollendaren 

22 

Revisor oppfatter at hovedutvalget ber administrasjonen arbeide videre med alternativet i 

saksfremlegget som gjaldt å eie båt selv, og leie denne ut til Boreal Transport AS. Innkjøpet 

må finansieres med låneopptaket. Myndigheten til å beslutte låneopptak ligger hos fylkestinget. 

Hovedutvalgets vedtakspunkt 3 må derfor oppfattes som at sak må legges fram også for 

fylkestinget. Lånekostnadene skal ifølge vedtaket dekkes innenfor samferdsels egen ramme. 

Det må gjøres reduksjon og effektivisering i ruteproduksjonen.   

Revisor har stilt spørsmål til daværende hovedutvalgsleder om de fikk mer informasjon enn 

det som sto i saksfremlegget, slik som for eksempel kostnadsberegninger. Daværende 

utvalgsleder tror ikke at de fikk dette. Han viste også til at det var et enstemmig vedtak fra 

utvalget. 

Revisor har spurt daværende hovedutvalgsleder om han er kjent med administrasjonens 

oppfølging av ovennevnte vedtak. Utvalgsleder er ikke kjent med oppfølgingen eller om andre 

i politisk ledelse etterspurte informasjon fra fylkesrådmannen om hva som skjedde i etterkant 

av vedtaket. Utvalgsleder fortalte til revisor at han i ettertid ser at det burde vært et punkt 4 i 

vedtaket der det sto at når man kom til forhandlinger/kontraktsinngåelse burde det kommet en 

ny vedtakssak – enten i fylkesutvalget eller fylkestinget. 

5.9 Oppfølging av hovedutvalgets vedtak i sak 35/18 Økt reservekapasitet - 2018 
Daværende fylkesrådmann har vist til at vedtaket i hovedutvalget nødvendiggjorde en lengre 

prosess, for å både se på innsparingsmulighetene (reduksjon i ruteproduksjon) samt 

konsulentbistand for blant annet å komme frem til et mer presist kostnadsbilde som igjen ville 

si noe om behovet for finansiering. Daværende fylkesrådmann har vist til at dette ikke ble klart 

før i overgangen 2019/2020. Daværende samferdselssjef har vist til at vedtaket fra 

hovedutvalget innebar at administrasjonen skulle jobbe videre med innfasing av ny hurtigbåt. 

På det tidspunktet ble det oppfattet som en bestilling for å fortsette utredning av innfasing av 

ny båt og vurdere muligheten for å eie selv.  

Administrasjonen igangsatte anskaffelse av konsulent for utarbeidelse av skipsdesign, 

kravspesifikasjon og anbudskonkurranse for kontrakt om bygging. Revisor beskriver i det 

følgende fylkeskommunens anskaffelsesprosesser. Vi gjengir også informasjon fra våre 

undersøkelser om det har vært dialog om hvordan vedtaket fra hovedutvalget skulle følges opp 

med hensyn til budsjett og økonomi.  

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel, sak 35/18 Økt reservekapasitet 

1. HUKFS ber fylkesrådmannen innfase ny hurtigbåt som dekker behovene vi ser i mange

samband.

2. HUKFS ber om at fylkesrådmannen spesielt ser muligheten for at fylkeskommunen eier

fartøyet selv og leier ut til operatøren.

3. HUKFS ber om at innkjøpet av ny hurtigbåt finansieres med låneopptak. Kostnader knyttet

til låneopptak dekkes innenfor rammen til samferdsel, med reduksjon og effektivisering av

ruteproduksjon.
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Opprettelse av prosjektnummer for anskaffelse av ny kombibåt 

Revisor har fått informasjon om at økonomiavdelingen ble gitt informasjon fra 

Samferdselsavdelingen om at det må opprettes et prosjektnummer i regnskapet for anskaffelse 

av ny kombibåt. Vi har fått en intern e-post av 15.12.2018 fra samferdsel til ansatt på økonomi. 

Utklipp 1. Intern e-post i Finnmark fylkeskommune om opprettelse av prosjekt for anskaffelsen 

Ordlyden i e-posten kan tilsi at det her er lagt til grunn at fylkestinget med sitt vedtak i sak 

29/18 delegerte til hovedutvalget å gjøre innkjøp av en ny kombibåt. Det er ikke informasjon 

om kostnadsramme. Daværende assisterende samferdselssjef har opplyst at fordi det var gitt en 

bestilling til administrasjonen på å utrede innfasing av ny hurtigbåt, var det behov for å opprette 

prosjektnummer for å få løpende kostnader på rett sted i regnskapet. 

Internt følges denne bestillingen i e-posten opp av økonomiavdelingen som sender følgende 

henvendelse til regnskapsavdelingen den 17.12.2018. 

Utklipp 2. E-post fra økonomiavdeling til regnskapsavdeling 

Videre har vi fått e-post som viser at det ble opprettet tre investeringsprosjekter på dette 

tidspunktet, hvorav anskaffelse av ny kombibåt fikk eget prosjektnummer i regnskapet: 
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Utklipp 3. E-post om opprettelse av prosjektnummer i investeringsregnskapet 

E-posten viser at anskaffelse av kombibåt ble opprettet som eget investeringsprosjekt. Revisor

har i samtale med daværende fagleder budsjett fått informasjon om at det var vanlig at det ble

opprettet prosjektnummer i forbindelse med anskaffelse av konsulentbistand. Det var vanlig

praksis å opprette prosjektnummer når man var i nærheten av et forprosjekt. Dette for å holde

kontroll på de spesifikke kostnadene med en gang. Også daværende samferdselssjef har vist til

at dette var vanlig. Prosjektnummer 192508 viser at dette var klassifisert som

investeringsprosjekt.

Revisor har stilt spørsmål til administrasjonen fra tidligere Finnmark fylkeskommune om 

rutiner mellom samferdsel og økonomi ved vedtak om investeringer. Daværende 

seniorrådgiver har fortalt at normalt ville assisterende samferdselssjef ved et slikt vedtak ta 

kontakt med økonomi for å få prosjektet inn i budsjett. Assisterende samferdselssjef sender 

utkast til budsjettmelding til økonomi og økonomi tar det inn i budsjettarbeidet. Daværende 

rådgiver kan imidlertid ikke si noe om dette skjedde i dette tilfellet. Seniorrådgiver viste til at 

samferdsel på dette tidspunktet ikke hadde en egen dedikert økonomirådgiver. Daværende 

samferdselssjef har i samtale med revisor fortalt at det var generelt krevende at de ikke hadde 

en egen økonomimedarbeider på samferdsel. Daværende samferdselssjef fortalte at de hadde 

hatt en egen økonomimedarbeider hos samferdsel, men at det ble gjort omorganiseringer der 

økonomienheten ble sentralisert. Samferdsel mistet personen som satt tett på samferdsel, som 

var på møtene og som hørte hva som ble snakket om – og som tok dette med seg inn i 

økonomiarbeidet. Da var de avhengige av å få økonomimedarbeidere tilsendt fra 

økonomiavdelingen. De hadde for så vidt faste økonomimedarbeidere som skulle følge 

økonomien på samferdsel, men disse fulgte ikke kun samferdsel. Det ble noe utfordrende fordi 

samferdsel fikk bistand når det var anledning, og ikke etter behov. I tiden etter 

omorganiseringen mistet samferdsel ressurser da disse medarbeiderne i større grad ble brukt i 

den generelle budsjettprosessen.  

Når det gjelder ny hurtigbåt som skulle anskaffes, ble det sendt bestilling på prosjektnummer 

fra samferdsel til økonomi. Daværende samferdselssjef og daværende seniorrådgiver har vist 

til at gjennom denne måten å gjøre det på, var økonomi informert om prosessen. På dette 

tidspunktet var det ikke avsatt midler i budsjett eller økonomiplan til ny hurtigbåt.  

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, fylkestinget 12.12.2018 

Fylkestingets sak 66/18 i møte 12.12.2018 var årsbudsjett 2019/økonomiplan 2019-2022. Det 

ble vedtatt låneopptak på kr 402 millioner i henhold til investeringsprogram. Ny hurtigbåt er 

ikke nevnt i saken. Vedlegg 8 i saken er et notat til fylkestinget utarbeidet av fagleder 

budsjett/fylkesrådmannens stab og som gjelder «spørsmål og avklaringer ifm budsjett og 

økonomiplan». Bakgrunnen for notatet var at fylkesrådmannen hadde mottatt mange spørsmål 

om budsjett og økonomiplan som kunne anses som vesentlig informasjon i 
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budsjettbehandlingen. Notatet ble utarbeidet for å sikre at fylkestingets medlemmer hadde lik 

tilgang på relevant informasjon. Daværende fagleder budsjett har fortalt til revisor at økonomi 

var avhengig av tilbakemeldinger fra fagområdene om status på prosjektene som de hadde. 

Økonomi hadde bedt fagavdelingene om informasjon om prosjekter som var i prosess og om 

hvor langt de var kommet. Det økonomienheten fikk tilbakemelding om fra samferdsel i denne 

perioden, var prosjektet hydrogenbåt Varanger. Daværende assisterende samferdselssjef har 

opplyst at det ikke var en selvfølge at det skulle legges inn et budsjett på kjøp av båt før 

beslutningen var tatt, men var i en utredningsfase. Daværende assisterende samferdselssjef har 

videre fortalt til revisor at økonomiplanen og budsjettet på samferdsel ble utformet i lag med 

hele avdelingen og alle fagområder deltok aktivt inn for blant annet melde inn behov som nye 

investeringer og økninger i driftskostnader. Det gjaldt ifølge daværende assisterende 

samferdselssjef også nye hurtigbåter. Han har videre opplyst at han hadde ansvaret for å 

koordinere arbeidet og ta initiativet til at det ble gjort. Endelig økonomiplan og budsjett ble 

ferdigstilt i lag med økonomi sentralt der den dedikerte rådgiveren fulgte opp på vegne av 

samferdsel i dialog med både samferdselssjefen og assisterende samferdselssjef. 

I notatet i saken ligger fylkesrådmannens prioriteringsliste for investeringsplan for kommende 

fireårsperiode19. Fylkesrådmannen hadde prioritert de 25 første tiltakene i listen i sitt forslag til 

prioriteringsplan for 2019-2022. Tiltakene fra og med 26 til og med 55 var ikke inkludert i 

fylkesrådmannens budsjettforslag og var heller ikke med i fylkesutvalgets innstilling.  

Prosjektet hydrogenbåt Varanger sto som tiltak nr. 31, jf. utklippet nedenfor. 

Utklipp 4. Fylkesrådmannens prioriteringsliste 

Prosjektet hydrogenbåt Varanger var fra fylkesrådmannens side ikke prioritert. Fylkestinget 

ønsket å prioritere tiltaket i økonomiplanperioden, og la inn kr 30 millioner for budsjett 2020. 

Prosjektet ble tatt inn i økonomiplan med kr 30 millioner for budsjett 2020.  

Hovedutvalgets vedtak i sak 35/18 om innkjøp av reservekapasitet var fra oktober 2018. I 

samme periode var budsjettprosessen i ferd med å avsluttes. Daværende fagleder budsjett har 

vist til at hovedutvalgets møte ble gjennomført etter at økonomienheten hadde låst 

hoveddokumentet. Ifølge daværende fagleder budsjett «låser» økonomi investeringene og 

anskaffelsene på et tidspunkt for å kunne jobbe seg ferdig med overføringer, finanskostnader 

osv. 

Revisors informanter mener at arbeidet med nytt reservefartøy ikke var kommet så langt at det 

skulle ha vært inkludert/nevnt i forbindelse med budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022.  

Ifølge regnskapet til Finnmark fylkeskommune ble det ikke utgiftsført noe på prosjektnr. 

192508 i løpet av 2018. 

19 Notatet er datert 4.12.2018 
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5.10 Oppfølging av hovedutvalgets vedtak i sak 35/18 Økt reservekapasitet - 2019 
Samferdsel arbeidet med å følge opp hovedutvalgets vedtak gjennom hele 2019. I det følgende 

belyser vi anskaffelsesprosess og rapporteringene som ble gitt fra fylkesrådmannen til 

fylkestinget gjennom 2019. 

Anskaffelse av konsulentbistand 

Revisor har fått tilsendt konkurransegrunnlaget for oppdrag om konsulentbistand. 

Konkurransegrunnlaget er utarbeidet av administrasjonen i fylkeskommunen. I 

konkurransegrunnlaget beskriver fylkeskommunen oppdraget på følgende måte: 

«Fylkestinget i Finnmark vedtok i juni 2018 at reservekapasiteten i fylket skal økes, for å stå 

bedre rustet ved irregulære situasjoner. De ga klarsignal til bygging av ny bilførende hurtigbåt 

(«kombibåt»). Fartøyet planlegges å settes i ordinær rutedrift eller mottak. Finnmark 

fylkeskommune ønsker å tilknytte seg marinteknisk kompetanse for å gjennomføre prosjektet 

frem til og med inngåelse av kontrakt med skipsverft for bygging, utrusting og levering av ny 

bilførende hurtigbåt». 

Organiseringen av prosjektet er formulert på følgende måte i konkurransegrunnlaget: 

«Hovedprosjektet ledes av Finnmark fylkeskommune. Prosjektet skal sette nytt fartøy i drift så 

snart som mulig, og fartøyet skal bidra til at den totale reservekapasiteten i fylket øker. 

Fartøyet skal eies av Finnmark fylkeskommune, og opereres på bare-boat-avtale av rederi som 

har kontrakt med fylkeskommunen». 

Her fremkommer det at fylkeskommunen skal bli eier av ny båt og at det vil inngås en 

Bareboat-avtale. Det fremkommer også at nytt fartøy er planlagt satt i ordinær rutedrift eller 

mottak. 

Konkurransegrunnlaget inneholder også forutsetninger i prosjektet herunder at fartøyet skal 

settes i drift i Finnmark senest til sommersesongen 2021 og at det i utgangspunktet planlegges 

bruk av fartøyet i Måsøysambandet. Det fremkommer at «total kostnadsramme fra fylkestinget 

er på 60 millioner kroner, og omfatter fartøydesign (GA), avtalen om konsulentbistand, 

byggepris, transport, utrusting og overlevering av ny bilførende hurtigbåt. Det forutsettes 

ingen behov for tilleggsutgifter på land».  

Ordlyden i konkurransegrunnlaget tilsier at fylkestinget har vedtatt en kostnadsramme for ny 

båt på kr 60 millioner. Slik revisor ser det, forelå det ikke på dette tidspunktet en vedtatt 

kostnadsramme fra fylkestinget. Fylkestinget hadde i sitt vedtak delegert innkjøp av 

reservekapasitet til hovedutvalget, men fylkestinget hadde ikke blitt forelagt sak om 

anskaffelseskostnad.  

Finnmark fylkeskommune beskriver også at det inviteres til å gi tilbud på marinteknisk bistand 

og delprosjektledelse til å designe fartøy (GA), utvikle kravspesifikasjon, gjennomføre 

anbudskonkurranse og inngå kontrakt med verft om bygging og levering av ny kombibåt til 

fylkeskommunen. Oppdraget om konsulentbistand er i konkurransegrunnlaget stipulert til kr 1 

million eks. mva. 

Invitasjon til deltakelse var av 16.8.2019. Frist for å levere tilbud var satt til 20.9.2019. 

Vedståelsesfristen var 1.12.2019. 
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Transportutvikling AS var eneste tilbyder og firmaet ble tildelt oppdraget. 

Kontrakten mellom Finnmark fylkeskommune og Transportutvikling AS ble inngått 4.10.2019. 

I kontrakten inngår en liste over oppgaver som skal utføres. Konsulentoppdraget besto av: 

- Design av båten

- Utarbeide konkurranse om byggeoppdraget

- Gjennomføring av konkurranse om byggeoppdraget

Oppdraget honoreres ifølge kontrakten med kr 1 million eks. mva. Regnskapet til Finnmark 

fylkeskommune viser at første faktura fra Transportutvikling AS ble bokført 19.11.2019. 

Faktura var på kr 250 000. 

Transportutvikling som bisto fylkeskommunen benyttet fylkeskommunens 

anskaffelsesverktøy Mercell20. Revisor har fått tilsendt en e-post av november 2019 som viser 

at Samferdselsavdelingens øverste ledelse hadde informasjon om at det ble jobbet med 

konkurranse i Mercell. 

Design av båt ble i praksis gjennomført av konsulent Ole Lilloe-Olsen, etter oppdrag fra 

Transportutvikling AS. Avtale om levering av skipsdesign for ny passasjer- og gods-

/bilførende hurtigbåt (kombibåt) er inngått mellom Finnmark fylkeskommune og Ola Lilloe-

Olsen den 5.12.2019. For Finnmark fylkeskommune er kontrakten om skipsdesign signert av 

samferdselssjef. 

Design og tegning av ny hurtigbåt ble levert 29.12.2019. 

Regnskapet til Finnmark fylkeskommune viser bokført 31.12.2019 en faktura på kr 165 000 til 

konsulent Ole Lilloe-Olsen. 

5.11 Rapporteringer fra fylkesrådmann til fylkestinget i 2019 
I henhold til Finnmark fylkeskommunes reglement rapporterte fylkesrådmannen fire ganger i 

året til fylkestinget. I løpet av 2019 ble det inngått kontrakter med eksterne konsulenter og det 

er utgiftsført kostnader på prosjektnummeret som ble opprettet i investeringsregnskapet, jf. 

våre redegjørelser ovenfor. Prosjektet var ikke inkludert i budsjett for 2019 eller omtalt i 

økonomiplan. Revisor har derfor undersøkt om det igangsatte prosjektet er omtalt i noen av 

rapporteringene til fylkestinget i løpet av 2019.  

Budsjettregulering nr. 1 2019, for fylkestinget 13.3.2019 

Fylkesrådmannens statusrapport med budsjettregulering nr. 1 2019 ble fremlagt for 

fylkestinget i mars 2019. Under rammeområdet samferdsel, drift, er det ikke informasjon om 

fylkestingets eller hovedutvalgets vedtak som gjelder reservebåtkapasitet. Det er heller ikke 

informasjon om dette under oversikten over investeringer. En del av fylkesrådmannens 

statusrapport nr. 1 2019 er status på oppfølging av politiske vedtak. Følgende informasjon står 

i oversikten over vedtak fra hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel fra oktober 

2018: 

Utklipp 5. Fra oversikt over vedtaksoppfølging 

20 Anbudsløsning hvor anbudsprosess foregår digitalt 
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Budsjettregulering nr. 2 for fylkestinget 18.6.2019 

Revisor finner ikke prosjekt 19205 i oversikt over investeringer i budsjettregulering nr. 2 som 

ble fremlagt for fylkestinget i juni 2019. Prosjektet hydrogenbåt Varanger er omtalt, og det er 

vist til at til dette tiltaket er det avsatt kr 30 millioner i budsjett 2021. 

Budsjettregulering nr. 3 2019 for fylkestinget, oktober 2019 

Fylkesrådmannen rapporterte i henhold til fast rutine på budsjett til fylkestinget i oktober 2019 

– samme måned som kontrakt mellom fylkeskommunen og konsulenten Transportutvikling AS

ble signert. Prosjektet inngår ikke i denne statusrapporteringen.

Som tidligere omtalt ba hovedutvalget om reduksjon i driften. I fylkestingets vedtak i sak om 

budsjettregulering nr. 3 ba fylkestinget om redegjørelse for merforbruket under 

kollektivtransport på rammeområdet samferdsel.  

Budsjettregulering nr. 4 2019 for fylkestinget, desember 2019 

Det rapporteres til fylkestinget i desember om at det på rammeområdet samferdsel «forventes 

et merforbruk på ansvarsområde kollektivtransport på ca 60 mill.kr». Det gis forklaring på 

merforbruket. Forslaget er å øke budsjettet på området med kr 6 millioner i 

budsjettreguleringen, øvrig merforbruk dekkes innenfor rammeområde samferdsel. Prosjektet 

anskaffelse av ny hurtigbåt er ikke omtalt i saken. Ny hurtigbåt er ikke forklaring på 

merforbruket.  

5.12 Status ved utgangen av 2019 
Fylkestingets vedtak i sak 29/18 og hovedutvalgets vedtak i sak 35/18 ligger til grunn for at det 

i løpet av 2019 ble innhentet ekstern konsulent som skulle bistå fylkeskommunen i arbeidet 

med å få dekket behovet for reservekapasitet i hurtigbåtkontrakten. Revisor har fått muntlig 

opplyst at vedtakene ble oppfattet som det skulle gjøres utredninger av å innfase ny båt og 

utredningen av at fylkeskommunen eide båt. Konkurransedokumentene viser til at det er gitt 

klarsignal til bygging av ny hurtigbåt. Design av båt ble levert til fylkeskommunen mot slutten 

av 2019. Det ble i 2019 igangsatt arbeid med anbudskonkurranse om kontrakt om bygging av 

ny hurtigbåt. Selve anskaffelsesprosessen ble gjennomført av den innleide konsulenten på 

oppdrag fra Finnmark fylkeskommune.  

Rett før årsskiftet 2018/2019 ble det opprettet prosjektnummer (192508) i 

investeringsregnskapet. Administrasjonen forventet at det ville påløpe kostnader på prosjektet 

i løpet av 2019. Det er ikke opplysninger som tilsier at det har vært konkret dialog eller 

samarbeid mellom samferdsel og økonomi utover dette i forbindelse med at prosjekt ny 

hurtigbåt ble igangsatt.  

Regnskapsopplysninger viser at det ved utgangen av 2019 var bokført kr 560 724 på prosjektnr. 

192508.  

I løpet av 2019 hvor fylkeskommunen arbeidet med grunnlaget for en eventuell konkurranse 

om bygging, har det ikke vært fremlagt sak til hovedutvalget eller fylkestinget om status. I 

løpet av 2019 har det ikke vært fremmet sak om bevilgning; Verken som egen sak til Finnmark 

fylkesting eller i forbindelse med at fellesnemnda skulle fastsette budsjett for 2020.  
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6 FORBEREDELSER NY FYLKESKOMMUNE OG 
BUDSJETT 2020/ØKONOMIPLAN 2020-2023 

Fellesnemndas første møte var i desember 2018. Fellesnemnda behandlet budsjett 2020 for den 

nye fylkeskommunen i oktober 2019. Som redegjort for tidligere, hadde fylkeskommunen på 

det tidspunktet nylig signert kontrakt med Transportutvikling AS. 

I intervjuer har revisor fått beskrevet at budsjettprosessen for 2020 var preget av dårlig tid og 

at det var mange oppgaver som skulle utføres i denne tidsperioden. Resultatet var at de 

opprinnelige budsjettene fra fylkeskommunene ble tatt med videre og gitt til fellesnemnda. Fra 

samferdselsetaten i Troms var det ifølge divisjonsdirektør uttrykt behov for å gjøre flere 

endringer i budsjettene, men det ble ikke funnet tid til å gå inn i dette. Fagleder budsjett i 

Finnmark fylkeskommune har fortalt at den informasjonen som fagavdelingene ga til økonomi, 

ble gitt videre til fellesnemnda. Hydrogenbåt Varanger var ett av prosjektene til samferdsel 

som var i budsjettet til Finnmark fylkeskommune. Prosjektet anskaffelse av ny hurtigbåt skal 

ikke ha blitt nevnt i forbindelse med budsjettprosessen for 2020. 

Representanter fra Finnmark fylkeskommunes administrasjon mener at prosjektet med ny 

hurtigbåt ikke var kommet så langt. Prosjektet med hydrogenbåt Varanger var kommet lengre. 

Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 ble behandlet av fellesnemnda i sak 63/19, i møte 

2.10.2019. Fellesnemnda innstilte på et foreløpig budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 i 

henhold til hovedoversikt 1A og 1B med foreløpig fordeling mellom divisjoner og avdelinger 

som angitt. Bevilgning til anskaffelse av ny hurtigbåt inngår ikke i budsjettet. Prosjektet er 

heller ikke nevnt i tekst. Det er informasjon om investeringer innen samferdsel (vei og 

kollektiv) fordelt på TFK og FFK21. Av prosjekter fra Finnmark fylkeskommune er 

hydrogenbåt Varanger nevnt, og det er vist til bevilgning på kr 50 millioner;  

Utklipp 6. Investeringer Samferdsel, Finnmark 

Fylkestinget behandlet budsjett i møte 13.12.2019, i sak 28/19, og vedtok det foreløpige 

budsjettet med fordeling mellom divisjoner og avdelinger som angitt. Med fylkestingets vedtak 

var det dermed ikke gitt bevilgning for innkjøp av ny hurtigbåt. Fylkestinget ba om at 

fylkesrådet kom tilbake til fylkestinget i mars 2020 med rullering av økonomiplan, jf. vedtakets 

punkt 3. Fylkestinget viste i vedtakspunkt 11 til at gjeldsnivået til fylkeskommunen vil øke 

betydelig i kommende periode og ba om at fylkesrådet i det videre prioriteringsarbeidet 

vurderte både vedtatt investeringsnivå og begrensning av nye investeringstiltak.  

Både fra tidligere Troms fylkeskommune og tidligere Finnmark fylkeskommune, var det 

investeringsprosjekter som var påbegynt og som ikke var med i det foreløpige budsjettet.  

21 Jf. vedlegg i kapittel 14.5 i rapportens kapittel 15. 
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I konstituerende fylkesting for Troms og Finnmark, i oktober 2019, ble fylkeskommunens 

økonomireglement vedtatt. Reglement for fylkesrådet ble også vedtatt.  

Fellesnemnda behandlet i møte 2.10.2019, sak 64/19 Delegasjoner til administrasjonssjef og 

divisjonsdirektører. Fellesnemnda bestemte at administrasjonssjefen og divisjonsdirektørene 

ble gitt de fullmakter som følger stillingene fra og med 3.10.2019. Fylkesdirektør har opplyst 

at møtehyppigheten mellom fagområdene og samkjøringen av de nye fylkeskommunene startet 

allerede høsten 2018/tidlig i 2019. De nye stillingene som administrasjonssjef og 

divisjonsdirektører ble besatt tidlig høsten 2019. Etter dette ble det i praksis etablert 

møteplasser og informasjonsutveksling som om den nye organisasjonen allerede var etablert. 

I reglement for fylkesråd som ble vedtatt av fylkestinget i oktober 2019, inngikk blant annet at 

fylkesrådet, inkludert fylkesrådsleder, har myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av 

prinsipiell betydning innenfor sitt tjenesteområde. Av beslutninger som har prinsipiell 

betydning er: 

• Beslutninger som krever bredere skjønnsmessige vurderinger

• Beslutninger som krever politiske vurderinger eller prioriteringer ut over gjeldende

planer, strategier eller føringer

• Beslutninger som innleder ny praksis

• Beslutninger som medfører økonomiske konsekvenser ut over ordinær drift eller

planlagt aktivitet

Reglementet angir fylkesrådets budsjettansvar og bevilgningsfullmakt. I reglementet er 

fylkesrådet gitt utvidet myndighet i hastesaker; «Fylkesrådet har myndighet til i særskilte 

tilfeller å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av fylkestinget, jf. kommuneloven § 11-

8 og reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget i Troms og Finnmark og tildeling 

av innstillingsrett punkt 3.5.2. En melding om vedtak som er truffet i medhold av første 

punktum, skal legges fram i det neste møtet i fylkestinget». 

Fylkesrådet konstituerte seg i møte 18.11.2019. Fylkesrådet besto av fylkesrådsleder Bjørn 

Inge Mo, fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto, fylkesråd for næring 

og miljø Karin Eriksen, fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen og fylkesråd for utdanning 

Bjarne Rohde. Fylkesrådet hadde tre rådgivere. 

Troms og Finnmark var formelt en og samme fylkeskommune fra og med 1.1.2020. Enkelte 

sentrale reglementer og delegasjoner var fastsatt i forkant. Budsjettet som gjaldt fra og med 

1.1.2020 inneholdt ikke alle prosjekter som fylkeskommunens administrasjon hadde i sin 

portefølje. Det var ved inngangen til ny fylkeskommune i 2020 ikke bevilget midler til 

anskaffelse av ny hurtigbåt. 
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7 SAKSGANG OG VEDTAK I TROMS OG FINNMARK 
FYLKESKOMMUNE 

Beskrivelse av saksgang og vedtak i sak om anskaffelse av MS Hollendaren 

7.1 Samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune  
Fra og med 1.1.2020 var Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune slått sammen. 

Fylkesrådet presenterte vi i forrige kapittel. Ledelsen i samferdselsdivisjonen besto av 

divisjonsdirektør for samferdsel var og ass. divisjonsdirektør. Ansvaret for kontrakter innen 

kollektivtrafikk ble lagt til divisjon for Samferdsel. Kollektiv og mobilitet fikk ansvaret for 

oppfølgingen av kollektivkontrakter. Det var en avdelingsleder for kollektiv og mobilitet. 

Avdelingen ble delt inn i tre seksjoner hvor seksjon kollektiv drift vest (Troms) hadde ansvar 

for å følge opp kontraktene som var i Troms fylke. Avdelingen kollektiv drift øst hadde 

ansvaret for å følge opp kontraktene i det som var Finnmark fylke. Seniorrådgiver i 

Samferdselsavdelingen i tidligere Finnmark fylkeskommune, ble assisterende avdelingsleder 

kollektiv med avdelingsleder som nærmeste overordnede. Han var assisterende avdelingsleder 

i perioden januar til august 2020. I oktober 2020 ble det konstituert en person i stillingen som 

assisterende avdelingsleder. Bildet nedenfor viser organisasjonskartet for 

Samferdselsdivisjonen. 

Utklipp 7. Organisasjonskart Samferdsel, Troms og Finnmark fylkeskommune 

I 2021 ble det ansatt ny økonomirådgiver i Samferdselsdivisjonen. Det har også blitt tilsatt 

juridisk rådgiver.  

7.2 Innledende om anskaffelsesprosessen 
Før fylkeskommunene ble slått sammen var det inngått kontrakt med konsulent for tegninger 

og konkurranse om bygging og levering av båt til fylkeskommunen. Transportutvikling AS var 

engasjert for blant annet å gjennomføre konkurranse om bygging og levering av hurtigbåt til 

fylkeskommunen.  
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Kunngjøring av konkurranse om kontrakt om skipsbygging ble gjort av Troms og Finnmark 

fylkeskommune i 2020. Konkurransegrunnlaget var klart i februar 2020. Om bakgrunnen for 

konkurransen står det blant annet følgende i konkurransegrunnlaget: 

«Daværende Finnmark Fylkesting vedtok i juni 2018 at reservebåtkapasiteten skulle økes for 

å stå bedre rustet i irregulære situasjoner. Det skal investeres i en ny kombibåt, - for bl.a. å 

øke den totale kapasiteten. Det nye fartøyet planlegges å operere i MåsøyXpressen.  

Byggingen av den nye hurtigbåten konkurranseutsettes. 

Fartøyet skal eies av Troms og Finnmark fylkeskommune, og vil bli operert på en bare-

boatavtale av et rederi med kontrakt med fylkeskommunen.  

Oppdragsgiver er avhengig av god fremdrift i prosjektet og det er en målsetting at fartøyet skal 

settes i drift senest sommersesongen 2021. 

Troms og Finnmark fylkeskommune er eier av Leveransen». 

I konkurransegrunnlaget inngikk følgende tidsplan: 

Utklipp 8. Framdriftsplan for konkurranse i henhold til konkurransegrunnlaget 

I midten av mars skulle interesserte leverandører ha meldt sin forespørsel om å delta i 

konkurransen. I april 2020 skulle tilbudene åpnes.  

Blant dokumentene arkivert i Troms og Finnmark fylkeskommune som revisor har innhentet, 

inngår en e-post av 3.2.2020 fra Transportutvikling AS til assisterende avdelingsleder.  
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Divisjonsdirektør for samferdsel har opplyst til revisor at han ikke hadde sett 

konkurransegrunnlaget før konkurransen ble kunngjort. Det kan ha vært nevnt et anbud muntlig 

på et tidspunkt, fortalte han. Det var ifølge divisjonsdirektør mange anbud som gikk ut i 

begynnelsen av året. Det var en ganske hektisk periode og det var mye nytt som måtte på plass. 

Fra og med 1.1.2020 overtok fylkeskommunen ansvaret for fylkesvegene og mange avtaler 

som Statens vegvesen tidligere hadde administrert. Divisjonsdirektør fortalte også at i denne 

perioden var ikke fullmakter helt på plass. Revisor beskriver i kapittel 7.5 fullmaktene til 

divisjonsdirektør som ble vedtatt i april 2020.   

I Troms var prosedyren at det skal være politisk godkjenning på alle anbud over en viss 

størrelsesorden. Noen kunngjøringer kan ha blitt sendt ut der man har lagt til grunn at det var 

innenfor fullmakten, fortalte divisjonsdirektør. Revisor spurte divisjonsdirektør om 

informasjonsflyt til fylkesråd i forbindelse med anskaffelser. Det skrives først et notat om at 

man vil ut på anbud. Her inngår informasjon om behov, hva det skal dekke, kostnadsoverslag, 

prosess, tidshorisont, lengde på kontrakt, etc. Det legges deretter fram ny sak i fylkesrådet. 

Investeringsprosjekt skal behandles i fylkestinget. 

Daværende assisterende samferdselssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune har opplyst til 

revisor at han ikke var involvert i anskaffelsen. Fra og med sammenslåingen hadde ikke 

tidligere assisterende samferdselssjef ansvar eller rolle inn mot Samferdsel, og han har ikke 

fulgt anskaffelsen etter sammenslåingen. Daværende assisterende avdelingsleder har i samtale 

med revisor vist til at i den nye fylkeskommunen var det krav til at konkurransegrunnlag 

godkjennes politisk. Han viser til at det allerede var – fra Finnmark fylkeskommune – før 

sammenslåingen, sendt en bestilling til Transportutvikling og at det var Transportutvikling som 

gjennomførte anbudet. Daværende assisterende avdelingsleder viste til at det nok ble diskutert 

med fylkesråden, men ikke gjort noe mer utover det. Det ble ikke vurdert å legge fram 

konkurransegrunnlaget til fylkesrådet. Ifølge daværende assisterende avdelingsleder var det 
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hele tiden informasjon til fylkesrådet om hva de gjorde. Både han og divisjonsdirektør 

samferdsel har i samtaler med revisor vist til at fylkesråd for samferdsel var orientert om at det 

var gått ut et anbud. De forteller at fylkesråden var kjent med dette i februar 2020. De viste til 

at det i februar 2020 ble sendt ut pressemelding hvor det redegjøres for at det skal anskaffes 

hurtigbåt.  

Daværende assisterende avdelingsleder har også oversendt e-post til revisor som viser dialog 

om prosjektnr for anskaffelsen med økonomi. Han skrev i e-post 28.2.2020 til økonomi: «Vi 

fikk i fjor tildelt prosjektnr. 192508 til den nye kombibåten som er under bygging, og etter 

årsskiftet ble dette justert til 1925080. Når jeg nå skal kontere faktura, finner jeg noe helt annet 

på dette prosjektnummeret, og finner ingen andre prosjektnummer som tilhører dette 

prosjektet. Kan du hjelpe??». Tilbakemeldingen han fikk samme dag var at: «Det prosjekt 

nummeret er nå tatt av Troms, da det ikke var med på listen til prosjektnummer som skulle 

videreføres fra i fjor. Vi har nå fått opprettet et nytt prosjektnummer med samme navn på: 

1925081 Anskaffelse kombibåt». E-posten er sendt revisor for å synliggjøre at 

økonomiavdeling hadde informasjon om prosjektet.  

7.3 Om pressemelding av 7.2.2020 med tittelen «Ny hurtigbåt i rute» 
På Troms og Finnmark fylkeskommunes nettsider ble det den 7.2.2020 publisert en 

pressemelding om at ny hurtigbåt var i rute og det var bilde av den nye kombibåten.  

Pressemeldingen med overskriften «Ny hurtigbåt i rute» lød: 

«Det var Finnmark fylkeskommune som i 2018 gjorde vedtak om bygging av ny kombibåt, for 

å øke antall fartøy i drift i fylket. Dette for å sikre økt kapasitet når det oppstår 

avvikssituasjoner. Designet er ferdig, og nå skal byggeverft innhentes og bygginga starte. 

Den nye hurtigbåten skal bygges for å kunne betjene alle hurtigbåtsamband i fylket, men 

planlegges for å gå inn i Måsøyruta som hovedfartøy. Fartøyet vil bli det største i drift i 

Snelandias rutenett. Anbudet for bygging lyses ut i disse dager, og båten skal være klar på 

sjøen forsommeren 2021. 

Størst behov i Måsøy 

- MåsøyXpressen er dét sambandet med størst behov for lastekapasitet, og er derfor en naturlig

«arbeidsplass» for det nye fartøyet, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen i Troms og

Finnmark fylkeskommune.

Nesten 3 000 kjøretøy fraktes årlig i Måsøyruta, og med en lastekapasitet på 50 tonn på dekk, 

hvor et vogntog i full lengde eller 8-10 biler kan kjøre om bord, vil dette bli et godt tilskudd til 

hurtigbåtdriften i fylket.  

- Vi har et svært godt samarbeid med dagens operatør, Boreal Sjø AS, og vi forventer at

innfasing av fartøyet vil skje i trygge og gode former, selv om det denne gangen er

fylkeskommunen som står som formell eier. Flere fylkeskommuner gjør økonomiske grep ved å

overta eierskap til fartøyene selv, og vi har god tro på at dette er et riktig grep, sier Kristina

Hansen.

Skal sikre ruteføring 

- Like før jul for et par år siden ble Sørvær isolert, som følge av ras. Det samme har skjedd

blant annet i Skillefjorden, ved Havøysynd og i Lerresfjorden. Både Sørvær og Lerresfjord
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opplevde å være mer eller mindre veiløs i uker og måneder. Fylkeskommunen har gjennom 

kontrakten med Boreal Sjø forutsatt at fartøyet i AltafjordXpressen skal inngå som 

reservefartøy i vest, og dette omrutes og ivaretar avviksrutene, sier hun. 

Fylkesråden sier at med lav fartøykapasitet i hele fylket, så har dette tradisjonelt gått ut over 

de områdene hvor Altafjord Xpressen normalt opererer. Ved å øke totalkapasiteten i fylket, 

håper fylkeskommunen at dette er situasjoner som hører fortiden til.  

«Nytt» eierskap 

- I juni neste år skal fartøyet være på sjøen, og vil bli det første på mange år hvor

fylkeskommunen står som eier. Vi gleder oss til å vise fram den nye hurtigbåten med

Snelandiprofil, som skal supplere «Årøy» og alle de andre gode båtene som seiler for oss,

avslutter fylkesråd Kristina Hansen».

Pressemeldingen inneholder en del av den informasjonen som vi har beskrevet tidligere, det vil 

si om behovet som var avdekket for økt reservekapasitet, hvor båten skal settes inn og at 

fylkeskommunen formelt skal bli eier. Det informeres gjennom pressemeldingen at «anbudet 

lyses ut i disse dager». Som vi kommer til nedenfor, ble konkurranse om forhandling fase 1 

kunngjort den 11.2.2020 som var noen få dager etter at pressemeldingen var sendt ut. 

I samtale med daværende fylkesråd for samferdsel stilte revisor spørsmål om pressemeldingen, 

informasjon hun hadde i forkant og eventuelle behandlinger av saken i fylkesrådet. Daværende 

fylkesråd viste til at da hun tiltrådte hadde anskaffelsesprosessen kommet ganske langt, og hun 

regnet med at alt var på stell av papirarbeid. Daværende fylkesråd fortalte at hun ikke husker 

pressemeldingen i detalj, men at hun fikk den presentert igjen i oktober 2022 i forbindelse med 

fylkestinget, og fylkesrådsleders redegjørelser i saken. Om pressemeldinger fortalte daværende 

fylkesråd at hun fikk det hun er sitert på i pressemeldingen til gjennomgang. Hun tenkte ikke 

noe videre over det da, og fylkesråd for samferdsel understreket at det kom mange forslag til 

sitat i ulike saker som var gryteklar og hun hadde ingen grunn til å tro at denne saken var 

annerledes. Slik pressemeldingen beskriver, var anskaffelsen kommet godt i gang og den 

bygget på vedtak som var gjort. I ettertid ser hun at hun kunne ha tenkt på om det burde vært 

stilt spørsmål om å sende saken ut på anbud hadde alle vedtak i orden og eventuelt burde vært 

lagt fram for fylkesrådet.  

Ifølge daværende fylkesråd kan hun ikke huske å ha signert på et anbud eller at det har vært 

sak til behandling i fylkesrådet. Ifølge daværende fylkesråd burde saken ha vært i fylkesrådet, 

men dette er ikke noe hun kan huske at administrasjonen har drøftet med henne. Hun viste i 

samtalen med revisor til at dette trolig er et avvik at det ikke var sak i fylkesrådet. Ifølge 

daværende fylkesråd er det rimelig å forvente at administrasjonen tok et initiativ til å få politisk 

klarering i forbindelse med at anbudet skulle gå ut. Hun viste til at en pressemelding i seg selv 

ikke er en slik klarering. Anbudskriterier ble ikke tatt til behandling, men daværende fylkesråd 

viser til at tilbudene på anbudet ble forelagt fylkesrådet.  

7.4 Konkurranse om bygging og levering av ny hurtigbåt 
Konkurransen om bygging og levering av ny hurtigbåt ble som beskrevet i kunngjøring og 

konkurransegrunnlag gjennomført med forhandlinger i to faser. Transportutvikling AS 

gjennomførte konkurranse på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Fylkeskommunens Mercell-verktøy ble benyttet. 
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Konkurranse med forhandling – fase 1 

Den 11.2.2020 ble det fra Troms og Finnmark fylkeskommune kunngjort konkurranse om 

bygging og levering av ny hurtigbåt. Konkurransegrunnlaget har tittelen «Bygging og levering 

av ny hurtiggående kombinert gods-/bil og passasjerbåt til Finnmark». Anskaffelsesprosedyre 

var konkurranse med forhandlinger, som vil si konkurranse i to faser. Konkurransens fase 1 

var prekvalifisering. Det innebærer at tilbyder leverer forespørsel om å delta i konkurransen og 

at oppdragsgiver velger ut hvem som får levere tilbud til konkurransen. Fase to er at tilbydere 

leverer tilbud til konkurransen, det blir gjennomført forhandlinger og oppdragsgiver velger 

verksted.  

To av verftene som meldte sin interesse i konkurransen ble vurdert som kvalifisert for videre 

deltakelse; Brødrene Aa AS og Oma Baatbyggeri AS. Meddelelsen om kvalifisering er i brev 

19.3.2020 fra Troms og Finnmark fylkeskommune: 

Utklipp 10. Brev om kvalifisering for nybygging 
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Konkurranse med forhandling – fase 2. Valg av leverandør for bygging av båt 

Fristen for å inngi tilbud var satt til 23.4.2020 og begge utvalgte leverandører leverte tilbud. 

Det foreligger en egen signert åpningsprotokoll hvor det fremkommer at åpningen ble gjort 

28.4.2020. Til stede fra fylkeskommunen var assisterende avdelingsleder og to representanter 

fra Transportutvikling AS. 

Utklipp 11. Utdrag av åpningsprotokoll av 28.4.2020 

Beslutningen om kvalifisering av forhandlinger er meddelt i brev 3.5.2020 fra Troms og 

Finnmark fylkeskommune til de to leverandørene. I utklippet nedenfor er brevet hvor det 

fremkommer at Transportutvikling AS er bemyndiget til å forhandle på vegne av 

fylkeskommunen. Brevet er elektronisk godkjent av avdelingsleder kollektiv og mobilitet. 
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Utklipp 12. Meddelelse av beslutning om forhandlinger 

Et dokument arkivert i saksbehandlingssystemet til fylkeskommunen viser at det var 

Transportutvikling AS som sendte dette brevet til tilbyderne den 5.5.2020. I en e-post fra 

Transportutvikling AS til tilbyder står det blant annet: 

Utklipp 13. Oversendelse av brev om meddelelse 

I en periode hvor det ble arbeidet med anskaffelsen, ble det også arbeidet med grunnlag for 

budsjett for 2020 som skulle legges fram for fylkestinget i juni 2020. Revisor har fått tilsendt 

e-poster som assisterende avdelingsleder sendte den 29.4.2020 til avdelingsleder kollektiv og

mobilitet. E-posten har tittelen «budsjettoppfølging» og vi ser at samferdsel og økonomi har

gjort en gjennomgang av prosjekter innen både drift og investering. I en oversikt inngår blant

annet hydrogenbåt Varanger, men ny hurtigbåt er ikke nevnt. Assisterende avdelingsleder
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følger opp med ny e-post som inneholder vedlegget nedenfor. Han viser i e-posten til at «Vi 

ser også at det ikke var spesifisert noen egen ramme til den hurtigbåten som er under bygging, 

så derfor den konkretiseringen som er nederst i dokumentet». 

Utklipp 14. Investeringstiltak, oversikt pr april 2020, sendt fra assisterende avdelingsleder til avdelingsleder 

Gjennom denne teksten meldte assisterende avdelingsleder fra om manglende budsjett for 

båten som var under planlegging og hvor man snart skulle påbegynne bygging. Dette ble gjort 

dagen etter at anbudsåpningen ble gjort, jf. åpningsprotokollen av 28.4.2020. Vi ser i utklippet 

ovenfor at prosjektet hydrogenbåt Varanger ikke er byggeklart og det foreslås en 

omdisponering av mesteparten til 2022. Det foreslås samtidig at en liten andel blir beholdt for 

å ivareta framdriften i dette prosjektet.  

Dokumentasjonen vi har viser at fylkeskommunen arbeidet med anskaffelsen. 

I brev 4.6.2020 fra Troms og Finnmark fylkeskommune til tilbyderne er invitasjon til å inngi 

endelig tilbud. Fristen for å inngi tilbud var i brevet satt til 11.6.2020. Brevet er nedenfor i 

utklippet. Også dette er elektronisk godkjent av avdelingsleder. 
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Utklipp 15. Brev med invitasjon til å inngi endelig tilbud 

Vi har funnet at det ble utarbeidet et brev om meddelelse om valg av leverandør som er datert 

12.6.2020. Brevet er skrevet på Troms og Finnmark fylkeskommunes brevmal, og det er datert 

dagen etter fristen for å inngi endelig tilbud. Saksbehandler er assisterende avdelingsleder, og 

skal til signering hos fylkesråd for samferdsel. I meddelelsesbrevet fremkommer det at avtale 

med valgte leverandør vil bli inngått snarest mulig etter karensperiodens utløp 23.6. kl. 12. 

Innsigelser mot tildelingsbeslutningen bes framsatt innen utløpet av karensperioden. 

Fylkeskommunens konklusjon fremkommer i meddelelsesbrevet, og det står at samlet sett var 

tilbudet fra Brødrene Aa vurdert som det beste i forholdet mellom pris og kvalitet sett opp mot 

tildelingskriteriene.  

Framdriften i konkurransegjennomføringen var i tråd med den framdriftsplanen som inngikk i 

konkurransegrunnlaget. Ifølge framdriftsplanen skulle tildeling skje i slutten av mai og 

kontraktsinngåelse skulle skje i juni 2020.22 Tildeling av kontrakt om skipsbygging ble ikke 

gjort på dette tidspunktet som meddelelsesbrevet er utarbeidet på. Bakgrunnen var at 

investeringen ikke hadde bevilgning. I de neste kapitlene redegjør vi for informasjon vi har fått 

22 Framdriftsplanen i konkurransegrunnlaget er presentert i kapittel 7.2 foran. 
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om dialogen administrativt og opp mot fylkesrådet samt hvordan dette ble håndtert. Vi redegjør 

først i kapittel 7.5 for saker som har vært til behandling i fylkesrådet og fylkestinget i perioden 

det ble arbeidet med anskaffelsen.   

7.5 Saker i fylkesrådet og fylkestinget – januar til juni 2020 
Fylkesrådets møter i perioden januar til juni 2020 

Revisor har gjennomgått alle fylkesrådets innkallinger og protokoller fra møter avholdt i 2020 

i perioden det ble arbeidet med anskaffelsen23. Det ble ikke fremlagt sak for fylkesrådet om 

anskaffelsesprosess og investeringen før i møtene 18.6.2020 og 3.7.2020.  

I fylkesrådets møte 24.3.2020 var sak 61/20 Hurtigbåt Vadsø – Kirkenes. Det vises i saken til 

at det ble avsatt kr 50 millioner til prosjektet i budsjett 2020. I fylkesrådets møte 18.2.2020 var 

orientering om budsjettprosessen. Begge saker mener revisor har relevans i tilknytning til 

investeringen i ny hurtigbåt, men ny hurtigbåt har ikke blitt nevnt i disse sakene eller medført 

egen sak til fylkesrådet. 

I løpet av årets første måneder var det saker i fylkesrådet som klargjorde ansvar og myndighet 

i den nye fylkeskommunen. Fylkesrådenes tjenester og saksområder ble vedtatt i fylkesrådets 

sak 4/20, i møte 3.1.2020. I fylkesrådets møte 31.3.2020 var sak 85/20 Rutine for saksflyt. I 

fylkesrådets møte 23.4.2020 var sak 107/20 Administrative fullmakter – delegasjon av 

beslutningsmyndighet for samferdsel – til divisjonsdirektør samferdsel. Fylkesrådet delegerte 

beslutningsfullmakter knyttet til forvaltningsområder, nærmere bestemte lover og forskrifter til 

divisjonsdirektør samferdsel.  

I sistnevnte sak står det at anskaffelser som medfører forpliktelser for fylkeskommunen, som 

strekker seg ut over inneværende budsjettår, skal godkjennes av Fylkestinget gjennom 

igangsettings-/finansieringsvedtak for prosjektet. Økonomiplanen, ut over inneværende 

budsjettår, gjelder ikke som finansieringsvedtak. Det må likevel legges til grunn, for prosjekter 

der finansiering/igangsetting ikke tas opp som egen sak, at en finansiering over flere år i 

økonomiplanen innebærer en aksept av en framtidig forpliktelse.  

Følgende står om delegasjoner til divisjonsdirektør samferdsel: 

23 Fylkesrådet hadde møter 3.1., 20.1., 4.2., 18.2., 3.3., 11.3., 12.3., 24.3., 31.3., 3.4., 17.4., 5.5., 12.5., 19.5., 2.6., 

9.6., 18.6., 23.6., 30.6., 3.7.2020 
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Utklipp 16. Delegasjoner til divisjonsdirektør samferdsel 

Det fremkommer at anskaffelser/kontrakter med anslått verdi over kr 50 millioner skal 

fremlegges for fylkesrådet. Godkjennelse av anskaffelsen forutsetter finansiering i 

inneværende budsjettår.  

Fylkestingets møte i mars 2020 

Ny hurtigbåt var som nevnt ikke inkludert i det foreløpige budsjettet for 2020 for Troms og 

Finnmark fylkeskommune. Fylkestinget hadde i vedtaket i desember 2019 bedt om revidert 

budsjett til møtet i mars. Fylkestinget hadde møte 11.3.2020, men revidert budsjett forelå ikke 

til behandling i møtet slik som forutsatt i sak om budsjett i desember 201924. Det var heller 

ikke egen sak til fylkestinget i mars 2020 om anskaffelse av ny hurtigbåt. Innen fylkestingets 

møte i mars 2020 hadde fylkeskommunen mottatt konkurransegrunnlaget, det var gått ut en 

pressemelding og det var kunngjort konkurranse i fase 1. Det var også planlagt at utvelgelse av 

leverandører som kunne gi tilbud skulle gjøres i løpet av mars 2020.  

FrP, ved representanten Rut A. Olsen, fremmet i fylkestingets marsmøte, i sak 7/20, spørsmål 

til fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen om hurtigbåttilbudet i Rognsundet25. Fylkesrådens 

svar gjelder ikke direkte den nye hurtigbåten som skulle bygges, men synliggjør at fylkesråden 

hadde informasjon om båten: 

«Fylkeskommunen vedtok i sak 35/18 (HUKFS) anskaffelse av ny hurtigbåt for å øke antall 

fartøyer i fylket, og dermed også reservekapasiteten. Dette fartøyet skal fylkeskommunen eie 

24 Det ble vist til at organisasjonen er fortsatt under etablering og formelle frister for å behandle saker i fylkestinget 

i mars har vært kort. På denne bakgrunn omhandler denne saken seg om å redegjøre for hvordan fylkesrådet 

planlegger å gjennomføre prosessen fram mot fylkestinget i juni. I tillegg legges det fram regulering av budsjett 

2020 knyttet til kompensasjon for lønnsvekst i tråd med føringene i statsbudsjettet.  
25 «1. Hvordan tenker fylkesrådet å løse denne uverdige behandlingen av mennesker som er 100 prosent avhengige 

av båt? 2. Jeg viser til situasjonsbeskrivelsen ovenfor. Stemmer dette? 3. Vil fylkesrådet snarest finne løsninger 

på disse problemene som rammer en vegløs distriktsbefolkning svært ofte, til tross for at disse mennesker har null 

av andre alternativer og er hundre prosent avhengig av hurtigbåter for å komme seg til lege, tannlege, sykehus, 

samt andre viktige ting i kommunesenteret?» 
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og planlegges levert i juni 2021. Dette vil bedre situasjonen også for Rognsundet. Statistikken 

for 2019 viser at linje 340/skoleskyssruta har en regularitet på 98,4 % og linje 

310/AltafjordXpressen en regularitet på 98,1 %. Det forventes at økningen av antall fartøyer i 

fylket bidrar til at regulariteten holdes på et godt nivå». 

7.6 Møte i fylkestinget 16.6.- 19.6.2020 
Fylkestingets samling i juni 2020, ble avholdt 16.6.-19.6.2020. Det var ikke forberedt sak eller 

lagt fram sak for fylkestinget om investering i ny hurtigbåt. På tidspunktet fylkestinget ble 

avholdt var fylkeskommunen i gang med å gjøre evalueringer av innkomne tilbud etter at det 

hadde vært kunngjort konkurranse om bygging og levering av ny hurtigbåt. Det var gjort 

vurdering av hvilke av de innkomne tilbudene som skulle velges, jf. tildelingsbrev utformet 

12.6.2020. 

Fylkestinget ble i sak 40/20 forelagt sak Revidert budsjett 2020 og økonomiske 

basisforutsetninger for budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024. I vedlegg 2 til saken er 

dokumentet «Endringer investeringer samferdsel økonomiplan 2020-2023». Det kan etter 

revisors syn forventes informasjon om investeringen av ny hurtigbåt i denne saken. Som 

tidligere nevnt kom det fram i intern e-post i fylkeskommunen fra daværende assisterende 

avdelingsleder at han hadde prosjekt om bygging av båt som det tidligere ikke var gitt 

bevilgning til. Det inngår imidlertid ikke informasjon om dette prosjektet i saken til 

fylkestinget. Det er informasjon om det andre fartøyet som fylkeskommunen hadde prosjekt 

på, og som det tidligere var gitt bevilgning til; hydrogenbåt Varanger.  

Daværende fylkesråd for samferdsel har fortalt at det var under fylkestingets samling i juni 

2020 at de fikk kunnskap om at prosjektet ny hurtigbåt ikke lå inne i budsjett. Divisjonsdirektør 

samferdsel og avdelingsleder kollektiv og mobilitet har fortalt til revisor at det var på dette 

tidspunktet de ble klar over manglende finansiering. Både divisjonsdirektør for samferdsel og 

daværende assisterende avdelingsleder har vist til at fylkesråden har hatt informasjon om 

prosjektet tidligere og har henvist til pressemeldingen som gikk ut i februar 2020.  

Revisor har fått tilsendt e-postkorrespondanse som viser noe av den dialogen som oppsto på 

dette tidspunktet vedrørende manglende dekning i budsjettet.  

Den første e-posten nedenfor er fra assisterende avdelingsleder til rådgiver i fylkesrådet. 

Assisterende avdelingsleder viser til samtale om saken. Assisterende avdelingsleder gir 

informasjon om hvilke to politiske vedtak fra Finnmark fylkeskommune som ligger til grunn 

for anskaffelsesprosessen som er gjort.  
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Utklipp 17. E-postkorrespondanse 

Daværende rådgiver for fylkesrådet spør i e-post tilbake samme dag: «Er pengene avsatt på 

inneværende budsjett?». Fylkesråd for samferdsel får kopi sammen med ledelsen av 

samferdselsdivisjonen.  

Samme kveld sendte assisterende avdelingsleder informasjon om at han tidligere spilte inn at 

det må legges inn investeringsramme på den nye hurtigbåten på kr 86 millioner, men at han 

ikke finner investeringen i budsjettdokumentet.  
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Utklipp 18. E-postkorrespondanse 

Divisjonsdirektør gir tilbakemelding dagen etter at dette er første gang han får denne 

informasjonen. 

Utklipp 19. E-postkorrespondanse 

Daværende assisterende avdelingsleder følger opp ovenfor økonomi, og gir på bakgrunn av det 

følgende tilbakemelding til ledelsen av samferdsel. 

Utklipp 20. E-postkorrespondanse 
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Både muntlige og skriftlige opplysninger viser at det var først i juni 2020 at øverste ledelse i 

Samferdselsdivisjonen diskuterer hvordan det skal håndteres at investeringen ikke har midler i 

budsjettet. Fylkesråd for samferdsel er blant mottakerne på e-posten. Ledelsen og fylkesråden 

har opplyst til revisor at det var først på dette tidspunktet de ble klar over at investeringen ikke 

var lagt inn med midler i budsjett for 2020 eller framover. Administrativ og politisk ledelse var 

kjent med at ny hurtigbåt var under bygging. Samferdselssjef i tidligere Finnmark 

fylkeskommune var assisterende samferdselssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune fra 

1.1.2020. Ifølge opplysninger vi har fått, var ikke samferdselssjef involvert i selve 

anskaffelsesprosessen fra den startet i Finnmark. Han hadde signert kontrakt med konsulent 

om skipsdesign. Assisterende samferdselssjef i Finnmark fylkeskommune hadde også 

informasjon om anskaffelsen og var nærmeste overordnede til seniorrådgiver som fulgte 

anskaffelsen. Daværende assisterende samferdselssjef var fra og med 1.1.2020 ikke tilknyttet 

Samferdsel, men hadde ansvar for avdeling for anskaffelser.  

7.7 Fylkesrådets sak 174/20 Meddelelse om tildeling – bygging av kombifartøy 
Sak 174/20 Meddelelse om tildeling – bygging av kombifartøy i fylkesrådets møte er unntatt 

offentlighet og saken kan ikke åpnes via fylkeskommunens møtekalender på nett. Sak 174/20 

var den eneste saken som skulle til behandling i fylkesrådets møte 18.6.2020. Saken ble trukket, 

men revisor anser det likevel relevant å belyse hvilke opplysninger som lå i saken. Påfølgende 

møter i fylkesrådet var 23.6., 30.6. og 3.7.2020. Protokollen fra møtet den 18.6., hvor sak 

174/20 skulle behandles, ble behandlet i fylkesrådets møte 3.7.202026. Selve møteprotokollen 

inngår ikke i dokumentene som er tilgjengelig på nett. Revisor har derfor bedt om og fått 

tilsendt dokumenter fra fylkeskommunen.  

I fylkesrådets sak 174/20 lå innstilling av 14.6.2020 fra fylkesråd for samferdsel. Innstillingen 

lød:  

«Fylkesrådet godkjenner tildeling av anbud til Brødrene Aa AS, og signering av tildelingsbrev 

foretas». 

Vedlegg til saken var: 

1. Brev med meddelelse om tildeling – Brødrene Aa AS

2. Brev med meddelelse om tildeling – Oma Baatbyggeri AS

26 Sak 208/20 i fylkesrådets møte 3.7.2020 gjelder godkjenning av møteprotokoller fra fylkesrådets møter 18.6., 

23.6. og 30.6. 
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Brevene var som tidligere nevnt datert 12.6.2020 av administrasjonen og skulle signeres av 

fylkesråd for samferdsel. 

For behandling av spørsmålet om å godkjenne tildelingen står følgende saksutredning: 

«I Snelandia sitt rutenett har det de siste årene vært merkbart svakere reservekapasitet for 

hurtigbåtene. Dette har påvirket ruteavvikling i flere kommuner, og er uheldig for rutenett som 

har stadig økende passasjerantall. Fylkestinget i Finnmark fylkeskommune behandlet i 2018 

sak 29/18, om behov for økt reservekapasitet. Fylkestinget delegerte beslutning til Hovedutvalg 

for kultur, folkehelse og samferdsel, som i sak 35/18 gjorde vedtak om innfasing av ny 

bilførende hurtigbåt, i fylkeskommunalt eie.  

Med bakgrunn i nevnte vedtak, er eksternt konsulentselskap hentet inn, det er gjennomført 

anbud for design av fartøy, og nå er det ved avslutning av anbud for bygging. 

Fartøyet som skal bygges, er planlagt satt inn i Måsøysambandet, men som følge av manglende 

reservekapasitet, vil fartøyet også dekke opp samband som naturlig trafikkeres av M/S Årøy, 

da det nye fartøyet er forutsatt bygget med tilsvarende – eller noe større – kapasitet.  

Som tidligere informert, ligger total ramme på 86 millioner kroner, som inkluderer fartøy, 

design og konsulentbistand. Fartøyet skal være ferdig bygget og levert pr. juni 2021. 

Som vedlegg til saken følger tildelingsbrev, basert på evaluering av innkomne tilbud. Brevene 

er utformet av Kluge Advokatfirma, og viser at Brødrene Aa AS er anbudsvinner, etter en 

totalvurdering av tildelingskriteriene». 

Vurderingen er: 

«Samferdselsdivisjonen anser at anbudsevalueringen er korrekt utført, og anbefaler signering 

av utformede tildelingsbrev». 

Det ble ikke truffet vedtak i saken i tråd med innstillingen. Saken ble trukket fordi det ble klart 

at det ikke forelå finansiering av investeringen, jf. forrige kapittel. 

E-postutvekslingen nedenfor viser den interne dialogen kort tid etter at fylkesrådet trakk saken.

Utklipp 21. E-postkorrespondanse 

Assisterende avdelingsleder arbeidet videre med en aktuell løsning, og e-posten nedenfor viser 

hvordan finansieringen kunne gjøres. 
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Utklipp 22. E-postkorrespondanse 

Da det ble klart at det ikke forelå midler i budsjett, ble det utarbeidet et notat fra 

administrasjonen til fylkesråd for samferdsel. Notatet av 19.6.2020 er unntatt offentlighet med 

henvisning til offentleglova § 14. Notatet tok utgangspunkt i tre scenarier: stoppe, utsette eller 

gjennomføre anskaffelsen. 

7.8 Alternative løsninger som følge av manglende finansiering 
Innledningsvis står det i notatet av 19.6.2020 at «Prosessen rundt vedtatt fartøyanskaffelse til 

MåsøyXpressen i Finnmark har vist utfordringer i forhold til formell saksgang rundt 

finansiering. Fylkestinget har – gjennom delegering til hovedutvalg for kultur, folkehelse og 

samferdsel, vedtatt iverksetting av prosjektet». Det vises videre til hovedutvalget sitt vedtak i 

sak 35/18. Investeringsprosjektet har en forventet totalramme på kr 86 millioner. Det vises til 

at «Ved en inkurie har ikke Økonomiavdelingen oppfattet vedtaket og satt av midler til 

prosjektet i budsjett- og økonomiplan». 

I notatet vises det til at utfordringen kan løses ved ulike alternativer; 

1. Avlysning av påbegynt prosjekt og anbudskonkurranse

2. Utsette bygging

3. Fullføring av planlagt bygging

Alternativ 1 beskrives å innebære å stoppe anbudsprosessen uten tildeling og at man går bort 

fra vedtak om anskaffelse. Konsekvensen beskrives å være at Finnmark fremdeles vil ha stor 

sårbarhet ved utfall av hurtigbåter, og innleie må gjøres når det oppstår situasjoner som krever 

merproduksjon. Det vises også til utfordringer knyttet til Årøyasambandet da det planlagte 

fartøyet vil være det eneste som har kapasitet til å være reservefartøy for MS Årøy. 

Økonomiske konsekvenser beskrives å være at midler som allerede er brukt i anskaffelsen 

(konsulentbistand kr 1 million, designkonkurranse kr 700 000 samt noe mindre utgifter knyttet 

til utreninger) går tapt. I tillegg må det betales kompensasjon til tilbyderne i konkurransen. I 

notatet antydes anslagsvis kr 1-2 millioner pr tilbyder. Framtidig må det innarbeides kostnader 

til leie av fartøy i avdelingens budsjett, med anslagsvis kr 10 millioner årlig. 

Alternativ 2 har ifølge notatet samme konsekvens som alternativ 1 med lav kapasitet på fartøy 

og utfordringer tilknyttet Årøyasambandet samt at framtidige kostnader til leie av fartøy må 

innarbeides i avdelingens budsjett. Det vises også til at fylkeskommunen må betale 20 % av 
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kontraktssum ved inngåelse av kontrakt, noe som vil utgjøre ca kr 16-17 millioner kroner. I 

tillegg må det forventes at tilbyderne vil kreve noe kompensasjon. 

Under alternativet vises det til at fartøyet planlegges nedskrevet over 30 år. Byggefinansiering 

av fartøyet skjer gjennom nedtak innen avdelingens drift. Kapitalkostnader foreslås belastet 

sentralt, og disse vil i snitt utgjøre ca 440 000 kr/år, ved nedskrivning over 30 år. Årlig 

gjennomsnittlig nedbetaling på avdrag og renter vil være på om lag kr 3,7 millioner. En 

nedskrivningsplan var vedlagt notatet.  

Revisor gjengir her i det følgende redegjørelsene som er gitt for det alternativet å fullføre den 

planlagte byggingen: 

«Ved fullføring av planlagt prosjekt, igangsettes bygging umiddelbart etter at karensperiode 

er over, det vil si tidlig juli 2020. Fartøyet leveres rundt 1. juni 2021. 

Konsekvensene her er at Finnmark mottar sitt planlagte fartøy i henhold til vedtak, og får økt 

kapasitet som kan ivareta beredskaps- og avvikssituasjoner, samt at det nye sambandet til 

Årøya er dekket, selv om hovedfartøyet, M/S Årøy, faller ut. 

Økonomisk er det i henhold til kontrakt planlagt fem utbetalinger av byggekostnad a 20 %, 

hvorav to av dem vil forfalle i 2020. Dette kan dekkes inn gjennom investeringsrammen for 

«hydrogenbåt», som er avsatt i årets budsjett med 50 millioner kroner. Øvrig, endelig 

finansiering innarbeides i budsjett for 2021. Fartøy planlegges nedskrevet over 20 år, og 

lånefinansiering skjer gjennom nedtak innen avdelingens drift.  

Det andre fartøyet som er vedtatt bygget – «hydrogenbåten» - er tidlig i prosjektløpet, og dette 

fartøyet er også et samarbeidsprosjekt med andre fylkeskommuner. Teknologien er her ikke 

kommet langt nok til at anskaffelse av fartøy kan forventes før tidligst 2022/2023. Det er også 

knyttet stor usikkerhet til kostnadene her. Som inndekning for denne, legges det fram ny sak til 

behandling i fylkestinget, når fartøy- og prosjektkostnader er kjent.  

Fartøyet planlegges nedskrevet over 30 år. Byggefinansiering av fartøyet skjer gjennom nedtak 

innen avdelingens drift. Kapitalkostnader foreslås belastet sentralt, og disse vil utgjøre ca 

440 000 kr/år, ved nedskriving over 30 år. 

Det forventes ingen større økning i ordinære driftskostnader ved innfasing av fartøyet, da dette 

vil frigjøre et annet fartøy som da legges til kai som reserve. Det må allikevel innarbeides noe 

vedlikeholdskostnad knyttet til fartøyet». 

Revisor har i samtale med daværende fylkesråd stilt spørsmål om notatet. Daværende fylkesråd 

kunne ikke huske så mye omkring notatet. Hun fortalte at hun regner med at hun fikk det i 

saksbehandlingssystemet. Assisterende avdelingsleder har fortalt til revisor at fylkesråden 

ønsket et notat om mulighetsrommet, og det var det hun fikk. Han fortalte at hun fikk notatet 

innen saken kom opp igjen i fylkesrådet den 3.7.2020, i sak 210/20. Assisterende 

avdelingsleder viste til at påfølgende møte etter dette ikke var før 25.8., altså etter at 

vedståelsesfristen hadde gått ut.  

Revisor har fått tilsendt følgende e-post som synliggjør at administrasjonen har sendt 

informasjon til fylkesråden gjennom saksbehandlingssystemet: 
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Utklipp 23. E-postkorrespondanse 

7.9 Fylkesrådets sak 210/20 Meddelelse om tildeling – bygging av kombifartøy 
Saken om tildeling kom til behandling i fylkesrådets møte den 3.7.2020, i sak 210/20. 

Saksfremlegget er datert 29.6.2020. Vedlagt saken var tildelingsbrev, og disse var datert 

3.7.2020. Fylkesrådets vedtak er i tekstboksen nedenfor. Vedtaket var i tråd med innstillingen. 

At saken er behandlet i medhold av kommuneloven § 11-8 synliggjør at fylkesrådet la til grunn 

at avgjørelse i saken egentlig lå til fylkestinget. Vedtakets punkt 3 er løsning for finansiering. 

På dette tidspunktet finansieres ikke hele kostnaden, men kr 50 millioner. Midlene tas fra 

prosjektet hydrogenbåt Varanger som var ett av prosjektene fra tidligere Finnmark 

fylkeskommune som ble videreført i Troms og Finnmark fylkeskommune med bevilgning. Det 

vises til at resterende finansiering av ny hurtigbåt vil følges opp ved kommende 

budsjettbehandling.  

Daværende fylkesråd for samferdsel har i samtale med revisor vist til at fylkesrådet hadde 

kompetanse til å treffe hastevedtak. Revisor stilte spørsmål til daværende fylkesråd om det var 

gjort noen øvrige vurderinger knyttet til at fylkeskommunen skulle være eier av båten. 

Daværende fylkesråd viste til at det siste vedtak fra Finnmark fylkeskommune var fra oktober 

2018 der det står at det skal vurderes å eie, og hun viste til at dette var vurdert i Finnmark 

fylkeskommune. Det må, ifølge daværende fylkesråd, sies å følge av vedtaket om å anskaffe 

Fylkesrådets sak 210/20 

1. Saken er behandlet i medhold av Kommunelovens § 11 – 8. Vedtaket forelegges

fylkestinget i første møte.

2. Fylkesrådet godkjenner tildeling av byggeoppdrag til Brødrene Aa AS, og signering av

tildelingsbrev foretas.

3. Bygging dekkes inn gjennom omdisponering av midler kr 50 mill. avsatt til

«hydrogenbåt» i budsjettet i 2020, samt vil følges opp med egen sak om fullfinansiering

ved kommende budsjettbehandling.
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en båt og at det dermed ligger i det at fylkeskommunen skal stå som eier. Daværende fylkesråd 

viste til at administrasjonen har fulgt vedtak som ble truffet politisk. 

Daværende fylkesråd var også tydelig på at det ikke var heldig å gjøre en så stor anskaffelse på 

hastevedtak. Alternativet ifølge henne var å ikke gjøre anskaffelsen. Neste fylkesting var på 

dette tidspunktet flere måneder senere. Daværende fylkesråd viste til at situasjonen med 

båtkapasitet var ganske prekær og at alle så fram til ekstra reservekapasitet.  

7.10 Oppfølging av fylkesrådets sak 210/20 Meddelelse om tildeling – bygging av 
kombifartøy 

Etter møtet i fylkesrådet 3.7.2020 signerte fylkesråd for samferdsel tildelingsbrevene som ble 

sendt til tilbyderne. Troms og Finnmark fylkeskommune meddelte med dette at kontrakt om 

bygging av ny hurtigbåt ble gitt til Brødrene Aa AS. 

Oma Baatbyggeri AS klaget Troms og Finnmark fylkeskommune inn for KOFA med påstand 

om tildeling på feil grunnlag. KOFA konkluderte med at fylkeskommunen ikke hadde brutt 

regelverket. Klagen ble avvist. Klagen til KOFA medførte ifølge fylkeskommunen at 

kontrakten med Brødrene Aa AS ble signert litt senere enn opprinnelig planlagt. Det er også 

vist til at signeringen skjedde noe senere enn planlagt som følge av forsinket framskaffelse av 

garantier fra Brødrene Aa AS.  

Tilleggstjenester i kontrakt med Transportutvikling AS 

Transportutvikling AS gjennomførte på oppdrag fra fylkeskommunen anskaffelsesprosessen 

for bygging av ny hurtigbåt. Det ble i august 2020 lagt til en ny avtale som sa at 

Transportutvikling skulle bistå også med byggetilsyn. Revisor har fått tilsendt endringsordren 

som beskriver følgende oppgaver til Transportutvikling AS: 

Utklipp 24. Endringsordre 

Endringsordren er for Troms og Finnmark fylkeskommune signert av daværende assisterende 

divisjonsdirektør. 

Kontrakt mellom fylkeskommunen og Brødrene Aa AS 

Den 28.8.2020 ble kontrakten mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Brødrene Aa 

AS signert. For Troms og Finnmark fylkeskommune er kontrakten signert av fylkesordfører. 

Avtaledokumentet har tittelen «Standard form skipsbyggingskontrakt 2000 mellom Brødrene 

Aa AS og Troms og Finnmark fylkeskommune for ny hurtiggående kombinert gods-/bil og 

passasjerbåt». Kontraktspris er kr 83,5 millioner. Avtalen regulerer betaling i avdrag: 
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Utklipp 25. Betalingsplan 

På tidspunktet kontrakten ble signert er det gjennom fylkesrådets vedtak i sak 210/20 bevilget 

kr 50 millioner til investeringen.  

Som det fremkommer i utklippet, var betaling avtalt i fire avdrag. I regnskapet til Troms og 

Finnmark fylkeskommunes ser vi første avdrag på kr 17,6 millioner til Brødrene Aa AS bokført 

den 14.10.2020. Andre avdrag er bokført 23.8.2021, tredje avdrag den 24.10.2021 og fjerde 

avdrag på kr 17,6 millioner er bokført 5.11.2021. 

Informasjon fra fylkesrådet til fylkestinget-Fylkestingets referatsak 12/20 i møte 6.10.2020 

Fylkestinget ble i møte 6.10.2020 forelagt informasjon om fylkesrådets vedtak i sak 210/20 

Meddelelse om tildeling – bygging av kombifartøy. Saken var referatsak 12/20 til fylkestinget. 

I vedlegg til saken var saksfremlegget til fylkesrådets sak 210/20 og de to brevene om 

meddelelse om kontraktstildeling til de to tilbyderne i konkurransen. Når det gjelder 

saksfremlegget, så hadde det som redegjort for i kapittel 7.9 informasjon blant annet om 

finansiering, omdisponering fra budsjettet til hydrogenbåten, nedskriving og kapitalkostnader. 

Det ble ikke i denne saken, eller i andre saker til fylkestinget i oktober, gitt nærmere 

informasjon om økonomiske eller administrative konsekvenser av avgjørelsen. Det vil si at det 

ikke er gitt informasjon eller vurderinger av at fylkeskommunen skal være eier av båten eller 

et nærmere innhold i driftsavtalen.  

Daværende fylkesråd for samferdsel har i samtale med revisor vist til at fylkesrådet hadde 

kompetanse til å treffe hastevedtak. Daværende fylkesråd viste også til at de rapporterte om 

vedtaket til fylkestinget, og at det ikke var noen som stilte spørsmål til fylkesråden. Det var 

heller ikke spørsmål om løsningen for finansieringen eller i budsjettoppfølginger senere, har 

hun opplyst. 
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Fylkestingets sak 71/20 Budsjettoppfølging investering per 15.8.2020, i møte 6.10.2020 

Fylkestingets sak 71/20 i møte 6.10.2020 gjelder budsjettoppfølging investering per 15.8.2020. 

I saksutredningen vises det til at det i saken legges fram forslag om regulering av 

investeringsbudsjettet knyttet til forhold i investeringsregnskap 2019. En fullstendig 

gjennomgang av investeringsbudsjettet vil bli foretatt i budsjettoppfølgingen per 15.10.2020. 

Prosjektet om anskaffelse av ny hurtigbåt er blant prosjektene i tabellen som viser prosjekter 

med raskere framdrift enn budsjettert. Følgende tabell inngår i saksutredningen: 

Utklipp 26. Fra budsjettoppfølging investering 

Kilde: Saksutredning, fylkestingets sak 71/20 

Tabellen viser til prosjektet som ble opprettet i tidligere Finnmark fylkeskommune. Beløpet kr 

560 724 var det som var utgiftsført pr 31.12.2019 i regnskapet til Finnmark fylkeskommune. 

Fylkestingets sak 98/20 Budsjettoppfølging pr 15.10.2020, i møte 8.12.2020 

I sak om budsjettoppfølging pr. 15.10.2020 til fylkestinget ble det fremlagt informasjon om at 

det må bevilges midler til investeringen. Bevilgningen på kr 20,561 millioner var for å dekke 

påløpte kostnader i 2020. 

Utklipp 27. Fra budsjettoppfølging 
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Troms og Finnmark fylkeskommune sitt regnskap viser at det i løpet av 2020 var bokført kr 

19,3 millioner på prosjekt 2061010 Anskaffelse ny kombibåt. Dette består av første avdrag til 

Brødrene Aa AS på kr 16,7 millioner samt utbetaling til Kluge Advokatfirma AS og til 

Transportutvikling AS som bisto fylkeskommunen med rådgivning. 

Fylkestingets sak 99/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 

I budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, i sak 99/20 i desember 2020, legges det inn ramme 

på kr 60 millioner for anskaffelse av hurtigbåt. I budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, i 

fylkestinget i desember 2020, står følgende: 

Utklipp 28. Fra budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 

I dette fylkestingsmøtet fremla også fylkesrådet sak 95/20 Handlingsplan for kollektiv og 

mobilitet for Troms og Finnmark 2021-2024. Handlingsplanen ble vedtatt av fylkestinget. 

Revisor har gjennomgått fagnotat, saksutredning og selve handlingsplanen for eventuell 

informasjon om anskaffelse av ny hurtigbåt og/eller informasjon om fylkeskommunalt eie av 

båt til bruk i allerede inngått kontrakt om hurtigbåttjenester. Det inngår ikke informasjon om 

dette i dokumentene. Det inngår informasjon om at det er betydelige utfordringer i driften sett 

i forhold til vedtatt budsjett. Det vises til at av totalt merforbruk er kr 74 millioner knyttet til 

samferdsel hvorav kr 67 millioner til drift av kollektivtrafikk. Avviket forklares med både 

manglende tiltak knyttet til vedtatt økning i innsparing i inneværende år, samt for høyt 

tjenestenivå sett i forhold til budsjett spesielt på samferdsel. Utfordringsbildet viser at en del 

av det varslede merforbruket i 2020 innebærer behov for varig nedskalering av tjenestetilbudet 

for å komme i balanse i økonomiplanperioden.  

Fremlagt budsjett 2021/Økonomiplan 2021-2024, i sak 99/20 inneholder ikke beskrivelser av 

anskaffelsen, herunder ikke informasjon om økonomiske og administrative konsekvenser for 

driften eller driftsbudsjettet. Det er informasjon om tidspunktet ny hurtigbåt blir levert. 
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Fylkestingets sak 51/21 Budsjettoppfølging investering pr. 15.4.2021, i møte 15.6.2021 

I budsjettoppfølging på investering pr. 15.4.2021, ble det lagt inn tilleggsbevilgning på kr 25 

millioner for å dekke forbruket på prosjektet i 2020. Det står følgende i saken om budsjettering 

til investeringen: 

Utklipp 29. Budsjettoppfølging investering 

Samlet bevilgning til prosjektet var på dette tidspunktet kr 85 millioner. 

Fylkestingets sak 101/21 Budsjettoppfølging investering pr. 15.10.2021, i møte 14.12.2021 

I denne saken ble budsjettrammen for 2021 nedjustert med kr 12,2 millioner basert på 

prognosen på forbruk for dette året. 

Utklipp 30. Budsjettoppfølging investering 

Prosjektet er ikke omtalt utover dette. 

Fylkestingets sak 102/21 Budsjett 2022/Økonomiplan 2022-2025, i møte 14.12.2021 

I fremlagt forslag til budsjett 2022/Økonomiplan 2022-2025, i fylkestingets sak 102/21. Står 

det at: «Driftskostnader knyttet til Hollendaren er ikke innarbeidet i økonomiplanen. 

Driftskontrakt er i ferd med å fremforhandles, og kostnadsrammen er ikke klar i skrivende 

stund. Fylkesrådet vil i forbindelse med arbeidet med detaljbudsjettene vedta inndekning 

innenfor rammen til samferdsel Finnmark». 

Om seksjon drift kollektiv øst vises det til at den har en budsjettramme på 474 millioner kroner 

i 2022 til drift av buss-, båt- og fergeruter i Finnmark. Det står at prognosen for netto 

driftskostnader for kollektiv i øst i 2022 inkluderer en anslått prisjustering av 

kontraktsgodtgjørelsen på 5,7 prosent i snitt. I tallene i tabellen nedenfor, som inngår i 

dokumentet, er det innarbeidet økte driftskostnader for båtrutene når Hollendaren settes i 

trafikk. 
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Utklipp 31. Økte driftskostnader hurtigbåter 

Underkommentar til budsjettrammen står det følgende: «Budsjettrammen for kollektiv er 

stram, særlig i Finnmark. Dette skyldes blant annet et for høyt driftsnivå de siste årene. 

Kontraktenes kostnader overstiger tilgjengelige budsjettrammer. I løpet av 2021 ble det lagt 

opp til kostnadsreduksjoner gjennom redusert produksjon. Utfordringene med å klare å holde 

budsjettrammene til kollektiv øst er bare mulig å svare ut med lavere ruteproduksjon. 

Fylkesrådet forutsetter at nødvendige kutt i rutetilbud og tilpasninger av produksjon for 

kollektiv Finnmark, blir iverksatt i første kvartal 2022. De innsparingene som er nødvendige, 

blir tatt innenfor samferdsel Finnmark».  

Som det fremkommer, har det blitt bevilget midler til investeringen gjennom 2021. Det har 

imidlertid ikke vært fremlagt sak om bevilgning til driften. 
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7.11 Overlevering av MS Hollendaren AS til Troms og Finnmark fylkeskommune 
Fartøy MS Hollendaren ble overlevert Troms og Finnmark fylkeskommune 4.11.2021. 

Nedenfor har vi inntatt signaturfullmakt.  

Utklipp 32. Signaturfullmakt 

Båten skulle opprinnelig vært overlevert i juni 2021. Forsinket overlevering skyldes 

pandemien. Fylkeskommunen hadde ansatt rådgiver med sjøfaglig kompetanse før båten ble 

levert. Rådgiver sjø følger opp MS Hollendaren daglig og ukentlig.  

Fullmakten gjaldt også Bareboat-avtale og endringsavtale. Båten blir som nevnt leid ut til 

Boreal Transport AS og er satt inn i kontrakten fylkeskommunen har med Boreal. 

Kontraktsperioden er fram til og med 31.12.2025. Bareboat-avtalen er leieavtalen mellom 

fylkeskommunen og Boreal. For å sette båten inn i gjeldende kontrakt ble det utstedt en 

endringsordre, kalt for endringsordre/driftskontrakt. På tidspunktet fullmakten ble utstedt, 

forelå det ikke kostnadsramme for driftsavtalen. 

Når fylkeskommunen eier båten, i motsetning til at operatøren eier båten, krever det mer 

kompetanse hos fylkeskommunen. Fylkeskommunen må ha kompetanse for å håndtere 

forpliktelsene som ligger i Bareboat-avtalen. Det var informasjon til hovedutvalget i tidligere 

Finnmark fylkeskommune om at leieforholdet mellom operatør og fylkeskommunen ville 

ivaretas gjennom en slik avtale. I gjennomgangen av politiske saker i Troms og Finnmark 

fylkeskommune har vi ikke funnet skriftlige redegjørelser for en slik avtale, herunder hvilke 

administrative og økonomiske konsekvenser en slik avtale medfører.  
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7.12 Interpellasjon om plan for bruk av MS Hollendaren 
I fylkestingets møte 14.12.2021, i sak 24/21, fremmet Høyres representant Line Fusdahl en 

interpellasjon om plan for bruk av MS Hollendaren. Interpellasjonen er i sin helhet inntatt i 

vedlegg 14.6 i rapporten, og svaret er i vedlegg 14.7. Spørsmålene som ble stilt av 

interpellanten var: 

1. Hvordan er MS Hollendaren planlagt brukt som en del at hurtigbåttilbudet i Finnmark?

2. Hvem er det tenkt skal operere båten, og hvordan er dette ivaretatt i kontrakt med

leverandør?

3. Hva er det beregnet av årlige driftskostnader for båten?

Fylkesråd for samferdsel svarte at MS Hollendaren i utgangspunktet ble bygget for å styrke 

reservekapasiteten innenfor hurtigbåtkontrakten i Finnmark. Fylkesråden viste til at 

fylkestinget i ettertid vedtok at båten skal gå inn i fast drift i MåsøyXpressen. Det er likevel 

tenkt at båten også skal kunne brukes som reservekapasitet på andre samband hvor det er behov, 

står det i svaret. For tilfeller at MS Hollendaren må tas ut av trafikk for kortere perioder, er det 

tenkt at MS Ingøy som trafikkerer sambandet, ligger som fast reservebåt i Havøysund og 

dermed kan settes inn på kort varsel dersom det er behov for MS Hollendaren andre steder. 

Det vises videre til at Boreal Sjø AS skal operere båten. Det vises til at advokatfirma Kluge har 

gjort en juridisk vurdering på om dette kunne gjøres i tilknytning til eksisterende kontrakt. Det 

vises til at konklusjonen var at dette kunne gjøres i tilknytning til eksisterende kontrakt. Det 

blir gjort gjennom en Bareboat-avtale og en tilleggsavtale til den allerede inngåtte kontrakt med 

operatøren. Det vises til at det fremdeles pågår forhandlinger med operatør om Bareboat-avtale. 

Forhandlingene inkluderer også beredskap for dagens båt i MåsøyXpressen, MS Ingøy, som 

MS Hollendaren skal erstatte. Fylkesråden redegjorde avslutningsvis for at de vil komme 

tilbake til kostnadene da de fortsatt er i forhandlinger med Boreal.  

På tidspunktet MS Hollendaren ble overlevert, var det ennå ikke endelig avklart hvilke 

driftsmessige kostnader investeringen ville ha. 

7.13 Bareboat-avtale signert 24.12.2021 og driftskontrakt signert 24.12.2021  
I perioden det ble arbeidet med Bareboat-avtalen og endringsordren til Boreal, var endring i 

stillingen som assisterende avdelingsleder. Han som hadde arbeidet med anskaffelsen, har 

fortalt til revisor at han ikke har så god kjennskap til disse avtalene, og henviser til at eksterne 

bisto fylkeskommunen i forhandlinger med Boreal og utarbeidelse av avtalene. Han kjenner 

imidlertid til at arbeidet med avtalene dro ut i tid. Han fortalte til revisor at fylkesråden ga klar 

beskjed om at dette skulle være på plass innen jul. På tidspunktet avtalene ble signert, var ikke 

Hansen fylkesråd for samferdsel27.  

Fylkeskommunen hadde engasjert advokatfirma Kluge for vurderinger av hvordan bruk av MS 

Hollendaren kunne tas inn i kontrakten med Boreal. Transportutvikling utarbeidet forslaget til 

avtalen, og avtaleutkastet ble gjennomgått med Kluge. Bareboat-avtalen er signert 24.12.2021 

av fylkesordfører. Driftsavtalen er signert av administrasjonen i Troms og Finnmark 

fylkeskommune 24.12.2021. 

27 Fratrådte sitt verv som fylkesråd for samferdsel 22.10.2021 da hun ble oppnevnt som statssekretær. Kristina 

Hansen ble innvilget midlertidig fritak fra sine verv i Troms og Finnmark fylkeskommune fra 22.10.2021 og inntil 

videre i fylkestingets sak 90/21, i møte 14.12.2021 
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I Bareboat-avtalen står det under pkt. 17 Charter hire at leie er kr 462 639 pr måned. Det 

innebærer at Boreal betaler Troms og Finnmark fylkeskommune dette beløpet pr måned for 

leie av båten i 2021. I endringsavtalen er informasjon om beregningsgrunnlaget.  

Driftsavtalen er endringsordre til gjeldende kontrakt om hurtigbåttjenester; endringsordre nr. 

127. I avtalens pkt. 1 Innledning står det hva endringen gjelder. Her vises det blant annet til

fylkeskommunens bestilling og bygging av fartøyet, om hvor fartøyet skal benyttes, om tillegg

til avtalen og Bareboat-avtalen. Det er også informasjon om hvilken avtale som gjelder foran

andre ved eventuell motstrid. Plikten til å fase inn ytterligere fartøy er også nevnt.

Avtalens punkt 2 gjelder overtakelse og forpliktelser knyttet til MS Hollendaren. Vi gjengir 

dette: 

«Fartøyet skal overtas av Boreal i Havøysund så snart som mulig etter utstedelsen av denne 

endringsordren og inngåelsen av Bareboat-avtalen, og leie skal betales fra samme dato som 

båten overtas. Fartøyet skal settes i trafikk i løpet av januar 2022 i MåsøyXpressen og skal 

deretter være hovedfartøy på ruten inntil Avtalens utløp. Innfasingen av MS Hollendaren 

medfører ikke endringer i rutetilbudet, verken på MåsøyXpressen eller andre ruter, men 

medfører en forpliktelse til å stille et ytterligere fartøy til disposisjon som reservefartøy, jf. 

punkt 3 nedenfor. 

Innkjøp av reservedeler som etter fylkeskommunens syn er kritiske, herunder ett reserve 

propellsett, foretas av fylkeskommunen med mindre annet er avtalt. Reservedelene er 

fylkeskommunens eiendom, og kostnadene for disse bæres av fylkeskommunen.  

Det legges til grunn at MS Hollendaren er tilpasset de kaiene båten skal anløpe. Det er 

fylkeskommunes ansvar at båten skal anløpe kaiene på ruten(e) fylkeskommunen setter båten 

inn på. Dersom tilpasninger på fartøy eller kai etter fylkeskommunens syn er påkrevd, er dette 

fylkeskommunens ansvar og kostnad. 

Kostnader med håndtering av septik dekkes etter regning fra septikktømmeselskap. 

Det vil ikke bli gjennomført trekk for eventuelle nødvendige dager MS Hollendaren er ute av 

drift for å foreta utbedringer av feil eller mangler som fremkommer av overtakelsesprotokollen, 

eller som ellers er Verkstedets ansvar. 

Ved ny anbudsutlysning plikter Boreal å stille fartøyet til disposisjon slik at befaring kan 

gjennomføres av alle potensielle tilbydere. I tillegg plikter Boreal å stille fartøyet til disposisjon 

i syv dager i løpet av siste driftsmåned av avtalen, slik at gjennomgang for klargjøring av 

fartøyet for tilbakelevering kan iverksettes. Gjennomgang vil bli foretatt av Boreal, 

fylkeskommunen, en tredjeperson og den operatør som er tildelt ny kontrakt på det samband 

fartøyet skal gå». 

Avtalen omhandler videre bestemmelser om vedlikehold og utbedring av mangler. 

Om reservefartøy angir avtalen: 

«Fra det tidspunktet MS Hollendaren settes i drift skal Boreal stille ett ytterligere fartøy til 

disposisjon som reservefartøy under Avtalen. Antallet reservefartøy økes dermed fra ett til to. 

Det nye reservefartøyet skal være stasjonert i Havøysund, slik at det for perioden fram til og 
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med garantidokking skal være ett reservefartøy i Hammerfest og ett i Havøysund. Deretter skal 

reservefartøy omstasjoneres fra Havøysund til Alta. 

Avtalens eksisterende bestemmelser om reservefartøy gjelder tilsvarende for det ytterligere 

reservefartøyet som skal stilles til disposisjon, De opprinnelige kravene til reservefartøy er ikke 

endret som følge av at hovedfartøy er byttet fra MS Ingøy til MS Hollendaren». 

Driftsavtalens punkt 5 er om konsekvenser for vederlaget under Avtalen; 

«Leie og innfasing av MS Hollendaren samt Boreals plikt til å stille ytterligere et reservefartøy 

til disposisjon får konsekvenser for tilskuddet som fylkeskommunen yter under Avtalen. Det bes 

om at operatør svarer på Endringsordren med økonomisk konsekvens og gir et spesifisert og 

begrunnet beregningsgrunnlag, som legges inn som punkt 6 i denne Endringsordren. Den 

økonomiske konsekvensen utgjør grunnlaget for tilleggstilskuddet for denne Endringsordren. 

Den økonomiske konsekvensen utgjør grunnlaget for tilleggstilskuddet for denne 

Endringsordren og skal beregnes basert på prinsippet om at Boreals merkostnader ved 

innsetting og administrasjon av MS Hollendaren skal dekkes. Tilleggstilskuddet reguleres på 

samme måte som tilskudd i Avtalen.  

Ekstra godtgjørelse er beregnet med utgangspunkt at Hollendaren driftes i Måsøyruten, ved 

evt. bytte av rute må partene bli enige om økonomisk konsekvens før rutebytte gjennomføres». 

I driftsavtalen pkt. 6 er det også inntatt punkt om økonomisk konsekvens av endringsordren. 

Og det er her det er nærmere redegjort for grunnlaget for den månedlige leien for 2021. 

Beregningsgrunnlaget består av drivstoffkostnader, smøreoljekostnader, reparasjons- og 

vedlikeholdskostnader, personalkostnader, assuransekostnader, andre skipskostnader, 

leiekostnader, rutekostnader, administrasjonskostnader, fortjeneste og avskrivinger. Det 

fremkommer at partene i løpet av første kvartal skal gjennomgå faktisk ekstra forbruk av 

drivstoff og smøreolje ved bruk av MS Hollendaren som hovedfartøy og MS Ingøy som 

reservefartøy sammenlignet med bruk av MS Ingøy som hovedfartøy. 

Da saken om innfasing av nytt reservefartøy var til politisk behandling i tidligere Finnmark 

fylkeskommune, var det informasjon om at anskaffelse av fartøy medførte behov for å inngå 

en driftsavtale med Boreal. Det foreligger ikke noen beregninger av hva som kunne være 

forventet økonomisk konsekvens. Vi har ikke funnet at beregninger har blitt fremlagt for 

fylkesrådet eller fylkestinget etter sammenslåingen av fylkeskommunene. Beregningene ble 

endelige ved avtalene signert 24.12.2021. 

Revisor har innhentet faktura utstedt fra Troms og Finnmark fylkeskommune til Boreal for 

utleie av MS Hollendaren. Fakturaene gjelder for 1. kvartal og 2. kvartal 2022. Fakturabeløp i 

disse er kr 1 388 000 pr kvartal. 
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8 HADDE FYLKESRÅDET MYNDIGHET OG 
KOMPETANSE TIL Å VEDTA ANSKAFFELSE AV MS 
HOLLENDAREN? 

Hadde fylkesrådet myndighet og kompetanse til å vedta å anskaffe båten MS 

Hollendaren i fylkesrådets sak 210/20? 
a. Ga fylkestingets vedtak i sak 29/18 hjemmel til å anskaffe båten?

b. Ga hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel sitt vedtak i sak 35/18 hjemmel til

å anskaffe båten?

c. Var anskaffelse av MS Hollendaren i strid med politisk vedtak?

d. Var anskaffelse av MS Hollendaren i strid med fylkeskommunens egne interne

bestemmelser, herunder gjeldende delegasjonsreglement og finansreglement?

e. Hadde fylkesrådet hjemmel til å behandle sak 210/20 som en hastesak i medhold av

kommuneloven § 11-8, herunder omdisponere bevilgningene?

f. Var fylkesrådets sak 210/20 forsvarlig utredet før vedtak ble truffet?

Troms og Finnmark fylkeskommune anskaffet i 2020 båten MS Hollendaren med 

kontraktsverdi på kr 83,5 millioner. Samlet bevilgning til anskaffelsen er gjort over flere 

vedtak, hvorav kr 50 millioner ble bevilget av fylkesrådet i sak behandlet i medhold av 

kommuneloven § 11-8. Øvrige investeringskostnader er bevilget av fylkestinget under saker 

om årsbudsjett og budsjettoppfølging. Anskaffelsen er finansiert med låneopptak. Fartøyet er 

satt inn som hovedfartøy i MåsøyXpressen i hurtigbåtkontrakt i Finnmark.  

Revisors konklusjon er at: 

Kompetanse og myndighet til å vedta anskaffelse av MS Hollendaren lå hos Troms og 

Finnmark fylkesting. Det var ikke politisk vedtatt i Finnmark fylkeskommune å anskaffe 

MS Hollendaren til kr 83,5 millioner. Fylkesrådet har ikke gitt tilstrekkelig informasjon 

til fylkestinget om anskaffelsen av ny hurtigbåt til kr 83,5 millioner. Fylkesrådet har ikke 

sikret at bevilgning til å anskaffe ny hurtigbåt har skjedd i tråd med regelverket. 

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fått kompetanse og myndighet fra fylkestinget til 

å treffe vedtak i hastesaker, og avgjørelse i medhold av bestemmelsen anses som at 

fylkestinget selv har tatt avgjørelsen. Mangel på saksutredninger og politisk forankring 

av investeringen er grunnlaget for at revisor finner at fylkesrådet ikke hadde myndighet 

og kompetanse til å vedta anskaffelse av MS Hollendaren i fylkesrådets sak 210/20. 

Konklusjonen bygger på revisors funn og vurderinger av vedtaksoppfølging og 

saksutredninger i tidligere Finnmark fylkeskommune og i Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Disse vurderingene er gjort med bakgrunn i saksforholdet vi drøfter i det videre: 

Med Finnmark fylkestings vedtak i sak 29/18 ble det delegert til hovedutvalget for kultur, 

folkehelse og samferdsel å gjøre innkjøp av reservekapasitet. Fylkestingets vedtak i sak 29/18 

angir rammen på innkjøpet til kr 7,7 millioner, som skulle dekkes innenfor samferdsels egen 

ramme.  

Hovedutvalget ba fylkesrådmannen fase inn ny hurtigbåt. Fylkesrådmannen skulle se på 

muligheten for at fylkeskommunen eide båten selv og leie båt ut til operatøren. Finansieringen 

av ny hurtigbåt skulle skje med låneopptak, og kostnader til låneopptaket skulle dekkes 

innenfor rammen til samferdsel.  
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Ifølge kommuneloven av 1992 § 23 nr. 2 skal fylkesrådmannen påse at politiske vedtak blir 

iverksatt. Etter de to nevnte vedtakene var truffet, ble det av fylkeskommunens administrasjon 

innhentet konsulent for design av båt og utarbeidelse av anbudsgrunnlag for kontrakt om 

skipsbygging. Etter revisors vurdering var det i henhold til de ovennevnte vedtakene å starte 

utredning og planlegging for innkjøp av ny hurtigbåt. Revisors undersøkelser viser at det 

utvilsomt var avdekket et behov, som ble kommunisert til fylkestinget og hovedutvalget. Det 

var politisk vedtatt i Finnmark fylkeskommune at behovet måtte dekkes gjennom å øke 

båtkapasiteten i hurtigbåtkontrakten.  

Hovedutvalgets vedtak ble truffet i oktober 2018. Det er ikke informasjon som tilsier at det kan 

forutsettes at drifts- eller investeringsutgifter var foreslått innarbeidet i budsjett 

2019/økonomiplan 2019-2022, fremlagt for fylkestinget i Finnmark i desember 2018. I løpet 

av 2019 påløp kostnader til konsulenter for skipsdesign og anbudskonkurranse. Finnmark 

fylkeskommune mottok tegning av båt i desember 2019. Slik revisor ser det, har det vært 

framdrift i prosjektet som tilsier at fylkesrådmannen skulle ha meldt inn saken til budsjett 

2020/økonomiplan 2020-2023. Vi viser til kommuneloven av 1992 § 47 og tilhørende forskrift 

om årsbudsjett for kommuner. Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 for Troms og Finnmark 

fylkeskommune, behandlet av fylkestinget i desember 2020, var foreløpig.  

Vedtakene fra fylkestinget og hovedutvalget forutsatte etter revisors vurdering at fylkestinget 

fikk ny sak før endelig beslutning om innkjøp av hurtigbåt ble gjort. Hovedutvalget har ikke 

kompetanse til å vedta låneopptak. Når prosjektet ikke ble gjort til egen sak i Finnmark 

fylkeskommune eller inkludert i budsjett for 2020 for den nye fylkeskommunen, ble det 

fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune som måtte påse at fylkestinget fikk 

informasjon. Fylkestinget skulle hatt informasjon om kostnad med investeringen, 

driftskostnader samt informasjon om administrative og juridiske konsekvenser med å gjøre 

anskaffelse av ny hurtigbåt. Det var ikke gitt hjemmel til å gjøre innkjøpet i 2020 i Troms og 

Finnmark fylkeskommune.  

Fylkestingets vedtak i sak 29/18 og hovedutvalgets vedtak i sak 35/18 var etter revisors 

vurdering ikke hjemmel for å anskaffe MS Hollendaren. Fylkestinget i Finnmark hadde ikke 

gjort vedtak om opptak av lån til kjøp av denne konkrete hurtigbåten. På grunn av 

sammenslåingen var det fylkestinget i Troms og Finnmark som skulle vært forelagt sak om 

anskaffelsen. Det er fylkestinget selv som ifølge kommuneloven og fylkeskommunens interne 

reglementer har bevilgningsmyndighet. 

Fylkesrådet i Troms og Finnmark er av fylkestinget gitt myndighet til å behandle hastesak etter 

kommuneloven § 11-8, jf. reglement for fylkesrådet. Fylkesrådet kan dermed treffe vedtak i 

saker som skulle vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt 

at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. Det ligger utvilsomt til 

fylkestinget å avgjøre sak om investering på kr 83,5 millioner, finansiert med låneopptak. Dette 

gir også fylkesrådets henvisning til hastebestemmelsen uttrykk for.  

Da det i juni 2020 skulle tas beslutning om kontraktstildeling, hadde ikke slik avgjørelse 

forankring i vedtak gjort i fylkestinget. Avgjørelsen om kontraktstildeling ble ikke tatt i juni 

som følge av manglende bevilgning. Påfølgende møte i fylkestinget skulle avholdes i oktober. 

Det oppsto dermed i juli 2020 en «hastesituasjon». Revisor legger til grunn at fylkesrådets 

behandling måtte skje med henvisning til kommuneloven § 11-8. Vedtak om kontraktstildeling 

var ett av alternative løsninger utredet til fylkesrådets sak 210/20. Fremdriften i 
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anskaffelsesprosessen og fremlegg i sak 210/20 belyser at det var nødvendig å ta en avgjørelse 

og ikke mulig å innkalle fylkestinget. 

Fylkesrådets sak medførte tildeling av kontrakt om skipsbygging. Det var i saken informasjon 

om behovet anskaffelsen skulle dekke og om hvordan låneopptaket skulle finansieres. Det 

inngikk også til fylkesrådet informasjon om andre alternativer med tilhørende konsekvenser 

for det tilfelle at fylkesrådet ikke vedtok kontraktstildeling og låneopptak. Slik revisor vurderer 

det, var det likevel ikke tilstrekkelig informasjon i saken som gjaldt kontraktstildeling. Dette 

bygger vi på at det ikke ble fremlagt informasjon om administrative og økonomiske 

konsekvenser av driftsavtalen som måtte fremforhandles som følge av anskaffelsen. Behovet 

for økning i båtkapasitet, var som nevnt kjent, men vi legger også til grunn at det var kjent at 

det var økonomiske utfordringer på kollektivområdet. Det inngår ikke informasjon om 

eventuelle konsekvenser i driften eller øvrig tilbud dersom anskaffelsen gjennomføres. Det var 

ikke opplysninger om at det på dette tidspunktet ikke var gjort avtale med operatør om 

leieforholdet. Fylkeskommunen står ikke som eier av båt i noen av de andre kontraktene om 

kollektivtjenester. Fylkesrådet gjøres ikke kjent med om dette innebærer endringer i 

kontraktsoppfølgingen og eventuelle administrative og økonomiske konsekvenser av det. Det 

fremkommer informasjon om at Hydrogenbåt Varanger er vedtatt bygget, ikke har framdrift 

for oppstart før tidligst 2022/2023. Det inngår lite informasjon for å gjøre vurderinger av 

eventuelle konsekvenser av å omdisponere midlene fra dette prosjektet. Revisors vurdering er 

at fylkesrådets sak 210/20 ikke var forsvarlig utredet. 

Vår undersøkelse har ikke avdekket vedtak som anskaffelsen av MS Hollendaren synes å være 

direkte i strid med. Manglende bevilgning ble håndtert av fylkesrådet før kontraktsignering. 

Det var bevilgning på kr 50 millioner og dette dekket deler av betalingsforpliktelsene som 

kontraktsigneringen medførte. Fylkesrådets vedtak ga ikke bevilgning til hele 

kontraktsbeløpet. Saksbehandlingen for anskaffelse av MS Hollendaren i Troms og Finnmark 

fylkeskommune, kan ikke anses å være i henhold til gjeldende delegasjonsreglement og 

finansreglement. Etter revisors vurdering er det ikke sikret tilstrekkelig politisk forankring av 

anskaffelsen. På tidspunktet kontrakt om skipsbygging ble gjort, forelå det ikke bevilgning til 

hele anskaffelsen gjennom vedtak i fylkestinget. Fylkestinget var ikke forlagt vurderinger 

tilknyttet eierskaps- og driftsformen som anskaffelsen medførte.  
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9 HADDE FYLKESRÅDET KOMPETANSE OG 
MYNDIGHET TIL Å INNGÅ DRIFTSAVTALE TIL BÅTEN 
MS HOLLENDAREN? 

Hadde fylkesrådet kompetanse og myndighet til å inngå driftsavtale knyttet til båten MS 

Hollendaren? 
a. Beskrivelse av driftsavtale

b. Beskrivelse av saksbehandling ved inngåelse av driftsavtale, herunder om det forelå

nødvendige bevilgningsvedtak for å inngå driftsavtalen?

c. Var inngåelse av driftsavtalen i strid med politisk vedtak?

d. Var inngåelse av driftsavtalen i strid med fylkeskommunens egne interne bestemmelser,

herunder gjeldende delegasjonsreglement og finansreglement?

Driftsavtalen består av Bareboat-avtale og endringsordre til hurtigbåtkontrakten, begge inngått 

mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og operatør i hurtigbåtkontrakten. Bareboat-

avtale regulerer leieforholdet mellom partene. Endringsordren hjemler innsettingen av MS 

Hollendaren som fartøy i kontrakten om hurtigbåttjenester. Fylkesrådet hadde ikke i 

tilstrekkelig grad informert fylkestinget om og fått politisk forankring for anskaffelsen av MS 

Hollendaren. De administrative og økonomiske konsekvensene for fylkeskommunens drift har 

ikke i tilstrekkelig grad blitt forelagt fylkestinget. Da driftsavtalen ble inngått forelå det ikke 

kostnadsramme for denne. 

Revisors konklusjon er at: 

På tidspunktet Bareboat-avtale og endringsordre ble signert forelå det ikke vedtatt 

kostnadsramme til driftskostnader. Fylkesrådet hadde på det grunnlag ikke kompetanse 

og myndighet til å inngå driftsavtale knyttet til båten MS Hollendaren. Fylkesrådet i 

Troms og Finnmark har ikke gitt tilstrekkelig informasjon til fylkestinget om de 

driftsmessige konsekvensene av å gjøre anskaffelse av ny hurtigbåt. 

Konklusjonen bygger på revisors funn og vurderinger av at det i tilknytning til anskaffelsen av 

MS Hollendaren ikke samtidig ble påsett tilstrekkelig politisk forankring av driftsavtalen. Å ha 

en plan for driften av båten henger nært sammen med avgjørelsen om å gjøre anskaffelsen av 

båten. For at sak om anskaffelse til eie skal være forsvarlig utredet, bør sak inneholde 

informasjon om de økonomiske og administrative konsekvensene anskaffelsen har for driften. 

Disse vurderingene er gjort med bakgrunn i saksforholdet vi har belyst og våre drøftinger i det 

videre:  

Det har verken i Finnmark fylkeskommune eller Troms og Finnmark fylkeskommune vært 

truffet vedtak som direkte omhandler driftsavtale. Vår undersøkelse har ikke avdekket vedtak 

som inngåelsen av driftsavtalen synes å være direkte i strid med. Som redegjort for foran, har 

det etter revisors vurdering ikke vært sikret tilstrekkelig politisk forankring i Troms og 

Finnmark fylkeskommune at anskaffelsen skulle foretas. Det samme gjelder for driftsavtalen. 

Anskaffelsen med tilhørende driftsavtale medfører at Troms og Finnmark fylkeskommune må 

ha kompetanse til å følge opp operatør samt ha tettere oppfølging opp mot operatør enn for 

øvrige kontrakter fylkeskommunen har innenfor kollektivtransport. Bareboat-avtalen ble 

signert av fylkesordfører og endringsordren ble signert av administrasjonen. Endringsordren 

inneholder beregningsgrunnlaget for økonomiske konsekvens. Etter revisors vurdering var det 

ikke i tråd med gjeldende delegasjonsreglement at avtalen ble signert av administrasjonen. 

Revisor oppfatter at driftskostnader skulle tas innenfor rammene til samferdsel. 
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Divisjonsdirektør er delegert myndighet til å inngå kontrakter der de er innenfor fylkestingets 

rammer. Det manglet imidlertid ramme fra fylkestinget til driftsavtalen. Fylkestinget skulle 

være forelagt informasjon om eier- og driftsform før beslutning om anskaffelse og beslutning 

om driftsavtale.  
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10 BETYDNINGEN AV FYLKESTINGETS 
ETTERFØLGENDE GODKJENNELSE AV 
BEVILGNINGER 

 

Har det betydning – og eventuelt hvilken betydning – at fylkestinget ble informert i 

referatsak 12/20 om fylkesrådets vedtak i sak 210/20 og at fylkestinget i ettertid har 

godkjent bevilgningene til kjøp av båten? 
 

Fylkesrådets sak 210/20 ble truffet i medhold av kommuneloven § 11-8 om såkalte hastesaker. 

Det følger av kommuneloven § 11-8 første ledd siste punktum at en melding om vedtak som 

er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste møtet i det organet som 

skulle ha avgjort saken. Det var fylkestinget som skulle ha avgjort saken. Et vedtak som er 

truffet ved korrekt bruk av tildelt hastekompetanse, gjelder som om det var truffet av det 

ordinært kompetente organet. Bestemmelsen i § 11-8 første ledd siste setning er en ren 

ordensforskrift av hensyn til organets behov for å bli holdt ajour med avgjørelser innen 

saksområder der det selv normalt har ansvaret. Meldingen medfører ingen særskilt rett for 

vedkommende organ til å overprøve eller forkaste vedtaket. Det kan bare omgjøre vedtaket i 

den utstrekning det hadde kunnet omgjøre et tilsvarende vedtak det selv hadde truffet. 

Fremleggelse som referatsak var også i henhold til fylkeskommunens reglement for 

fylkesrådet. Det er dermed som et utgangspunkt riktig saksbehandling at en sak truffet i 

medhold av hastebestemmelsen, fremlegges som referatsak og ikke egen politisk sak for 

fylkestinget.  

 

Imidlertid har våre vurderinger av at anskaffelsen ikke hadde fått den nødvendige politiske 

forankringen og mangelfull saksutredning, relevans under dette spørsmålet. Revisor har vurdert 

at fylkesrådets sak 210/20 ikke var forsvarlig utredet. I saken var det utredet ulike alternativer 

til å vedta kontraktstildeling med tilhørende konsekvenser. Det inngikk ikke i saksutredningen 

informasjon om hvilke økonomiske og administrative konsekvenser inngåelse av driftsavtale 

ville ha. Når fylkesrådets sak ikke var forsvarlig utredet, får heller ikke fylkestinget tilstrekkelig 

informasjon når saken fremlegges som referatsak. Fylkesrådet burde vurdert hvorvidt det skulle 

fremlegges egen sak i tillegg for å sikre at driftsavtalen ble tilstrekkelig politisk forankret. 

Fylkesrådets avgjørelse i sak 210/20 innebar ikke fullfinansiering av investeringen.  

 

Fylkesrådets vedtak innebar omdisponering av midler fra et annet prosjekt innen samferdsel. 

Prosjektet som midlene ble omdisponert fra hadde ikke den framdriften som opprinnelig var 

planlagt for, men det var et prosjekt som hadde bevilgning fra fylkestinget. Etter revisors syn 

burde fylkesrådet gitt informasjon til fylkestinget om eventuelle konsekvenser av 

omdisponeringen som ble gjort.  

 

Etter revisors vurdering var det ikke tilstrekkelig å informere fylkestinget kun gjennom 

referatsak. Fylkesrådet har gjennom vedtak i sak 210/20 og senere budsjettoppfølginger sikret 

at det har vært bevilgninger til å gjøre utbetalinger til kontraktspart i henhold til betalingsplanen 

avtalt i kontrakt om skipsbygging. Det burde imidlertid vært forelagt fylkestinget egne saker 

om fullfinansiering av investeringen og med informasjon om konsekvenser driftsavtalen har.  

 

Det er bevilgning fra fylkestinget som er grunnlag for at en investering skal settes i gang.  

Fylkesrådet har med å behandle sak 210/20 i medhold av kommuneloven § 11-8 sikret at det 

forelå en bevilgning før kontrakt med tilhørende økonomisk forpliktelse ble inngått. Det var 

riktig å orientere fylkestinget i påfølgende møte. Men fylkesrådet burde i tillegg ha forelagt 
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fylkestinget egen sak om investeringen og den tilhørende driftsavtalen. Da kontrakten ble 

inngått forelå det ikke bevilgning som dekket hele den økonomiske kontraktsforpliktelsen som 

Troms og Finnmark fylkeskommune pådro seg.  

 

Slik revisor ser det, innebar saksgangen og vedtakene at fylkestinget i Troms og Finnmark ikke 

er gitt mulighet til å drøfte og ta beslutningen om at fylkeskommunen skal eie båt for bruk i 

inngått kontrakt om kollektivtjenester. Fylkesrådets beslutning i sak 210/20 innebar delvis 

finansiering av anskaffelsen. De etterfølgende bevilgningene er gjort i budsjettoppfølginger, 

og fylkestinget er heller ikke i etterfølgende behandlinger gitt tilstrekkelig informasjon om 

anskaffelsen med tilhørende økonomiske og administrative konsekvenser.  
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11 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE 
KONSEKVENSER AV ANSKAFFELSEN 

 

Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser har anskaffelsen hatt for Troms og 

Finnmark fylkeskommune. Samsvarer de økonomiske og administrative konsekvensene 

med forutsetningene i vedtakene? 
 

Anskaffelsen ble finansiert med låneopptak. Ifølge Troms og Finnmark fylkeskommunes 

investeringsregnskap for 2021, er det regnskapsført kr 69 734 748 på prosjektet Anskaffelse ny 

kombibåt. Årsregnskapet til Troms og Finnmark fylkeskommune ble behandlet av fylkestinget 

i sak 39/22, i juni 2022. I årsregnskapet inngår følgende:  

 
Utklipp 33. Investeringsprosjektet Anskaffelse ny kombibåt 

 

 
 

Fylkestingets sak 41/22 var budsjettoppfølging investering pr 15.3.2022. Om den nye 

hurtigbåten står følgende:  

 
Utklipp 34. Fra budsjettoppfølging investering pr 15.3.2022 

 
 

Det har verken i Finnmark fylkeskommune eller Troms og Finnmark fylkeskommune vært 

truffet ett vedtak som har gitt samlet bevilgning til anskaffelsen av MS Hollendaren. Det er i 

flere saker til fylkestinget i Troms og Finnmark henvist til at bakgrunnen for anskaffelsen er 

vedtak fra fylkestinget og hovedutvalget i Finnmark fylkeskommune. Som revisor har redegjort 

for, innebar vedtakene at administrasjonen i Finnmark fylkeskommune skulle igangsette 

utredninger og anskaffelsesprosess. Anskaffelsen medførte behov for låneopptak, og endelig 

beslutning om iverksettelse av anskaffelsen skulle derfor hatt fylkestingets beslutning. Etter 

revisors vurdering var det ikke i tråd med forutsetningene i vedtakene fra Finnmark 

fylkeskommune å gjøre anskaffelsen av MS Hollendaren. Vedtakene fra Finnmark 

fylkeskommune viste til anskaffelse av reservekapasitet og at fylkeskommunal bygging skulle 

utredes. Det forelå ikke bevilgning fra fylkestinget i Finnmark da fylkeskommunen slo seg 
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sammen med Troms fylkeskommune. Det var ikke bevilgning i budsjett for 2020 til å gjøre 

anskaffelsen. Av den grunn er det fylkestinget i Troms og Finnmark som burde vært forelagt 

skipsdesign og kostnadsoverslag før beslutning om kunngjøring av konkurranse ble foretatt. På 

den måten ville fylkestinget selv kunne tatt stilling til om behovene for økt reservekapasitet i 

kontrakten skulle løses med anskaffelsen av denne konkrete hurtigbåten. Med innsettingen av 

MS Hollendaren er det avtalefestet et annet fartøy som skal benyttes som reservefartøy. Revisor 

har ikke funnet klare vedtak som viser endring fra forutsetningene i vedtakene fra Finnmark 

om økt reservekapasitet til nytt hovedfartøy i kontrakten. Vi har ikke funnet vedtak som ligger 

til grunn for avgjørelsen om at MS Hollendaren skulle benyttes fast i MåsøyXpressen. 

 

Fylkestinget har bevilget midler til anskaffelsen. Det var som nevnt imidlertid kun en del av 

totalbeløpet som ble finansiert i forbindelse med kontraktstildelingen, ved bruk av 

hastebestemmelsen som hjemlet fylkesrådets beslutning. Bevilgninger har blitt gjort i etterkant 

fordi fylkestinget ikke er forelagt egne saker om anskaffelsen. 

 

I hovedutvalgets sak i oktober 2018 fremgikk det at løsningene som tidligere var diskutert for 

å dekke behovet for mer reservekapasitet, ikke lengre var aktuell. Innsetting av fartøy i 

kontrakten kunne løses med at det ble bygget en båt. I saksutredningen var det informasjon om 

at ved å velge alternativet at fylkeskommunen bygget båt, ville forholdet til operatør reguleres 

i Bareboat-avtale. Etter revisors vurdering var likevel ikke konsekvensene av å anskaffe båt 

tilstrekkelig utredet. Driftsavtalen ble inngått før det forelå bevilgning. I sakene om 

hurtigbåttjenester i Finnmark inngikk det informasjon om utfordrende økonomisk situasjon 

hvorav nedtrekk og effektiviseringen i driften ble forutsatt. Også i Troms og Finnmark 

fylkeskommune var det økonomisk utfordrende situasjon innenfor samferdsel. 

Fylkeskommunens tilskudd til operatør har økt som følge av endringene i fartøyene i 

kontrakten. Fylkeskommunen har imidlertid også leieinntekter på hurtigbåten. Hvorvidt valgte 

løsning totalt sett er rimeligere eller dyrere enn andre mulige løsninger, kan ikke revisor uttale 

seg om. 

 

Med å inngå Bareboat-avtale har fylkeskommunen satt flere av de forpliktelsene som det 

medfører å eie båt, til operatøren. Fylkeskommunen må likevel påse at den har tilstrekkelig 

kapasitet og kompetanse til å følge opp båten og operatøren. Fylkeskommunen har sikret seg 

dette med å ansette en rådgiver med sjøfaglig kompetanse. Vedkommende følger opp båten og 

operatøren løpende. Eventuelle risikoer, lønnsomhet eller lignende synes ikke å være fremlagt 

for fylkestinget. Økonomiske forutsetninger inngår i driftsavtalen med operatør. Endelig 

månedlig kostnad blir fastlagt i løpet av 2024 etter at forbruk av drivstoff og smørolje er kjent 

og beregnet.  

 

Det er i flere dokumenter beskrevet at vedtak fra Finnmark fylkeskommune ligger til grunn for 

anskaffelse av MS Hollendaren. Anskaffelsen skulle i Troms og Finnmark fylkeskommune 

vært politisk sak på et tidligere tidspunkt. At det manglet budsjett til investeringen og 

driftsavtalen, har blitt rettet opp gjennom fylkesrådsvedtak og i budsjettoppfølginger. En slik 

saksbehandling er ikke i tråd med kommunelovens bestemmelser eller fylkeskommunens eget 

økonomireglement og finansreglement. Revisors vurdering er at økonomiske og administrative 

konsekvenser ikke synes å være i samsvar med forutsetninger i vedtak. 
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12 UTTALELSER 
  

Revisor sendte den 24.1.2023 utkast til rapport til Troms og Finnmark fylkeskommune 

v/fylkesrådsleder for uttalelse. Fylkesrådsleder avga uttalelse til rapporten innenfor avtalt frist. 

Tilbakemeldingen fra fylkesrådsleder er inntatt i sin helhet nedenfor.  

 

Vi sendte den 24.1.2023 utkast til rapport til tidligere fylkesråd for samferdsel slik at hun også 

ble kjent med revisors vurderinger og konklusjoner, samt kunne gi tilbakemeldinger til oss om 

ønskelig. Vi mottok tilbakemelding innenfor avtalt frist og etter avtale med tidligere fylkesråd 

for samferdsel inngår også hennes tilbakemeldinger i sin helhet i rapporten.  

 

Det er i tilbakemeldingene nevnt enkelte faktiske forhold fylkesrådsleder og tidligere fylkesråd 

for samferdsel mener kunne vært belyst og/eller drøftet ytterligere av revisor. Revisor har 

vurdert tilbakemeldingene, og kommet til at det ikke er relevant å innhente ytterligere 

informasjon eller gjøre endringer i rapporten. Vi vurderer at den innhentede informasjonen er 

tilstrekkelig til å belyse og vurdere de forhold som følger av vårt mandat for undersøkelsen. 

 

Vi ønsker å presisere at vi i gjennomføringen av undersøkelsen og for beskrivelser i rapporten, 

har vært oppmerksomme på at arbeidet med anskaffelse av ny hurtigbåt har foregått i to 

fylkeskommuner som hadde ulikt styringssett. Det har herunder vært en periode hvor 

fylkeskommunene planla sammenslåing og ble slått sammen, og hvor nye rutiner måtte komme 

på plass. Vi presiserer – som det også vises til i tilbakemeldingene – at det formelle ansvaret 

for grunnlaget for beslutninger lå til fylkesrådmannen i Finnmark fylkeskommune før 

sammenslåing og fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune etter sammenslåing.  
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Uttalelse til rapport fra fylkesrådsleder, Troms og Finnmark fylkeskommune 
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Tilbakemelding på rapport fra tidligere fylkesråd for samferdsel 
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14 VEDLEGG 
 

14.1 MS Hollendaren 
I bildet nedenfor er en skisse av båten. Bildet er publisert på Troms og Finnmark 

fylkeskommunes nettsider i forbindelse med at byggingen av båten skulle igangsettes.  

 
Utklipp X. Skisse av MS Hollendaren, publisert på Troms og Finnmark fylkeskommunes nettside 

 
Kilde: https://www.tffk.no/aktuelt/ny-hurtigbat-i-rute.8504.aspx 

 

Båten har lengde 38 meter, bredde 10 meter og tonnasje på 347,2. 

 

 

14.2 Rute 350 - MåsøyXpressen 
 

Rute 350 som er MåsøyXpressen ser vi i bildet under.  

 

 
 
Kilde: Konkurransegrunnlag bygging og levering av ny hurtiggående kombinert gods-/bil og passasjerbåt til 

Finnmark 

 

https://www.tffk.no/aktuelt/ny-hurtigbat-i-rute.8504.aspx
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14.3 Interpellasjon i fylkestingets sak 17/22 
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14.4 Fylkesråd for samferdsel sitt svar på spørsmål i fylkestingets sak 17/22 
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14.5 Informasjon om investeringer innen Samferdsel til budsjett 2020, fellesnemnda 
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14.6 Interpellasjon i fylkestingets sak 24/21 
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14.7 Fylkesråd for samferdsel sitt svar på spørsmål i sak 24/21 
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Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 
 
KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner og 

fylkeskommuner, kommunale foretak, 

interkommunale selskaper, offentlige 

stiftelser, kirkeregnskap og legater. 

Selskapets eiere og oppdragsgivere er 

Troms og Finnmark fylkeskommune, 

Nordland fylkeskommune, tolv 

kommuner i Nordland og 28 kommuner 

i Troms og Finnmark. 

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, Narvik, 

Finnsnes, Bodø, Sortland, Sjøvegan, 

Leknes og Svolvær. 

 

Vi har 45 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 14 medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag: 

• Rettsvitenskap 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 

 

 

KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller er i Troms og 

Finnmark fylkeskommune: 

 

Offentlige anskaffelser,      2022 

Sambandet Årøya,       2022 

Kollektivtransport – oppfølging av kontrakter,  2022 

Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS,  2022 

Hålogaland Teater AS,      2021 
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