
 

Møteinnkalling 

Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtested:      Marker Rådhus, møterom Formannskapssalen 
Tidspunkt: 21.06.2022 kl. 09:00 
 
Eventuelle forfall meldes til Anita Dahl Aannerød, telefon 900 86 740, e-post 
rona@fredrikstad.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
Ørje, 20.06.2022 
 
Roy Løvstad 
Leder (s). 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

mailto:rona@fredrikstad.kommune.no


Saksliste 
 
Saksnr. Innhold Side: 
PS 22/27 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
3 

PS 22/28 Valg av representant til å signere protokoll 
 

4 

PS 22/29 Rapport fra ØKVR IKS - Rådmannens fullmakter jf. 
kommunens delegasjonsreglement 
 

5 

PS 22/30 Eventuelt 27 

2



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/91 
Dokumentnr.: 44 
Løpenr.: 198134/2022 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 21.06.2022 22/27 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 
Fredrikstad, 10.06.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/91 
Dokumentnr.: 45 
Løpenr.: 198139/2022 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 21.06.2022 22/28 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges….. 

 
 
Fredrikstad, 10.06.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 05.03 2020 
skal det ved hvert møte settes opp en sak om «Valg av en representant til 
signering av protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen. 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/92 
Dokumentnr.: 50 
Løpenr.: 191200/2022 
Klassering: 3013-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 21.06.2022 22/29 

 
 

Rapport fra ØKVR IKS - Rådmannens fullmakter jf. kommunens 
delegasjonsreglement 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar undersøkelsesrapporten fra kommunerevisjon til etterretning. 

Kontrollutvalget vurderer at rådmannen ikke hadde myndighet til å signere leiekontrakt 
med Sletta 10 AS. Kontrollutvalget ser alvorlig på at dette likevel ble gjort. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  
1. Kommunestyret tar informasjonen til etterretning. 
2. Kommunestyret ber administrasjonen om å sørge for at anskaffelse- og 

leieforhold skjer i henhold til aktuelle reglementer og lovverk.  
 
Fredrikstad, 17.06.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Rapport – Undersøkelse «Rådmannens myndighet til å signere leiekontrakt med Sletta 

10 AS, datert 20.06 2022.»   
2. Keysan Juridisk AS - Vurdering av om leieavtale i realiteten er bygge- og 

anleggskontrakt (sendt Marker kommune 08.05.2022) 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 KU-sak 22/22, den 31.05.2022 - Bestilling til kontrollutvalget etter interpellasjon i 

kommunestyret 24.05.2022 
 

Saksopplysninger 
På bakgrunn av interpellasjoner i kommunestyret 24. mai ble det bestilt en undersøkelse av 
revisjonen 31. mai. Undersøkelsen skulle gi svar på hvorvidt rådmann hadde myndighet til å 
signere leiekontrakten med Sletta 10 AS på vegne av Marker kommune og Indre Østfold 
Brann og Redning IKS (IØBR IKS).  
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Revisjonen har utarbeidet en rapport etter gjennomført undersøkelse, hvor de har utledet og 
besvart følgende problemstilling:  
Hadde rådmann myndighet til å signere leiekontrakten med Sletta 10 AS på vegne av Marker 
kommune? 
 
Revisjonens rapport foreligger i sin helhet i vedlegg 1 til saken. Revisjonen skriver blant 
annet: 
«Etter revisjonens oppfatning er likevel sakens kjerne at beslutningene knyttet til etablering av ny brannstasjon, 
herunder inngåelse av leiekontrakt, i liten grad har blitt behandlet politisk i Marker kommune slik de burde ha 
vært. Det tegner seg et bilde av at saken frem til nå i stor grad har blitt håndtert på administrativt nivå, der 
fokuset har vært å følge opp de forpliktelser kommunen hadde knyttet til lokaler for brannvesenet, uten at det har 
vært fokus på å forankre beslutningene i kommunestyret eller andre folkevalgte organer. Etter vår oppfatning kan 
dette ha en bakgrunn i at dialogen mellom ordfører og rådmann knyttet til vurderingen av sakens prinsipielle 
innhold har vært mangelfull, samt at hastverk knyttet til behov for fremdrift i saken også kan ha spilt en rolle. 
Revisjonen vil karakterisere det som kritikkverdig at man på rådmannsnivå har tatt viktige prinsipielle 
beslutninger knyttet til lokalisering av brannstasjon, samt inngått et leieforhold som kan medføre økte kostnader 
og lang bindingstid for kommunen, uten at saken har blitt løftet frem til politisk behandling i kommunestyret. Dette 
anser revisjonen som et brudd på kommunens delegeringsreglement og kommuneloven.» 
 
Revisjonen gir følgende konklusjon på sin undersøkelse:  
«Revisjonen har vurdert beslutningen om å inngå leiekontrakt med Sletta 10 AS på vegne av 
Marker kommune som en prinsipiell sak i henhold til kommuneloven og kommunens eget 
delegeringsreglement. Det er ikke anledning til å delegere beslutningsmyndighet i 
prinsipielle saker til rådmannen jf. kommuneloven, og revisjonens oppfatning er at 
delegeringsreglementet er tydelig på at langsiktige avtaler av prinsipiell art og avtaler som 
medfører økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettet, skal behandles av kommunestyret.  
På bakgrunn av dette konkluderer revisjonen med at rådmann ikke hadde myndighet til å 
signere leiekontrakten med Sletta 10 AS på vegne av Marker kommune.» 
 
Rådmannens høringsuttalelse: 
I tråd med kommunelovens § 23-5 skal kommunedirektøren/rådmannen, i saker som skal 
oversendes til kommunestyret, gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler 
saken. Denne rapporten er sendt til kommunedirektør/rådmann i Marker kommune for 
uttalelse. Revisjonen fikk 20.06.22 tilbakemelding per e-post fra fungerende rådmann, der 
det fremkom at han ikke fant det riktig å kommentere rapporten. 
 
Juridisk vurdering av leieavtale sett opp mot lov om offentlige anskaffelser: 
Marker kommune har også selv i begynnelsen av mai bedt om en juridisk vurdering, fra 
Keysan Juridisk AS. Dette for å få vurdering på hvorvidt leieavtalen i realiteten var en bygge- 
og anleggskontrakt, og slik burde forholde seg til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 
Svaret fra Keysan Juridisk AS ligger ved saken (vedlegg 2). Så vidt sekretariatet er kjent 
med, så er denne rapporten ikke blitt lagt frem for politisk behandling. Vi har derfor valgt å 
legge den frem for kontrollutvalget slik at de blir gjort kjent med den juridiske vurderingen. 
Konklusjonen i vurderingen var:  
  

«Ved at partene, gjennom byggesøknad, anerkjenner at arbeidene som er nevnt i 
leieavtalen er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, fremstår det som at det 
er enighet om at dette er bygge- og anleggsarbeid. Det fremstår også som at Marker 
kommune har hatt vesentlig innflytelse på utformingen av den tekniske løsningen av 
lokalenes funksjon. 
Vilkårene for at leieavtalen skal kunne unntas regelverket om offentlige anskaffelser 
er derfor ikke oppfylt og det fremstår som rimelig klart at leiekontrakten inngått 
mellom Sletta 10 AS og Marker kommune i realiteten er en leiekontrakt som bærer 
preg av bygge- og anleggsarbeider. I henhold til lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser skal slike kontrakter konkurranseutsettes etter reglene om offentlige 
anskaffelser.» 
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Vurdering 
Sekretariatet vurderer ut fra revisjonens undersøkelse og rapport at rådmann ikke hadde 
myndighet til å signere leiekontrakten med Sletta 10 AS. 
 
Kontrollutvalget ba ikke om en vurdering av hvorvidt lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser var fulgt i prosessen. Imidlertid har kommunen selv bedt om en slik juridisk 
vurdering. Denne legges også frem for kontrollutvalget til informasjon. 
 
Kommunen skal sikre at aktuelle lovverk, som kommuneloven og lov og forskrift om 
offentlige anskaffelser, blir overholdt. I denne saken vurderer sekretariatet at dette ikke har 
blitt sikret. 
Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget å ta revisjonen rapport til orientering og 
fremme følgende vedtak og innstilling til kommunestyret: 
 
«Kontrollutvalget tar undersøkelsesrapporten fra kommunerevisjon til etterretning. 
Kontrollutvalget vurderer at rådmannen ikke hadde myndighet til å signere leiekontrakt med 
Sletta 10 AS. Kontrollutvalget ser alvorlig på at dette likevel ble gjort.» 
 
Videre innstiller kontrollutvalget til kommunestyret: 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  
1. Kommunestyret tar informasjonen til etterretning. 
2. Kommunestyret ber administrasjonen om å sørge for at anskaffelse- og leieforhold 

skjer i henhold til aktuelle reglementer og lovverk.» 
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1 MANDAT FOR UNDERSØKELSEN 

Denne undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av kontrollutvalget i Marker kommune sin bestilling i 

sak 22/22 (31. mai 2022), der følgende vedtak ble fattet:  

 

1. Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak bestiller kontrollutvalget undersøkelse fra revisjonen. 

Undersøkelsen skal gi svar på hvorvidt rådmann hadde myndighet til å signere leiekontrakten 

med Sletta 10 AS på vegne av Marker kommune og IØBR IKS. 

 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen levere notat/rapport fra sin undersøkelse innen 21. juni 2022. 

Det er beregnet at revisjonen vil bruke 50 timer på undersøkelsen. 

 

3. Kontrollutvalget setter opp et ekstra møte tirsdag 21. juni kl. 9.00 for å behandle revisjonens 

undersøkelsesrapport/notat. 

 

Undersøkelsen er gjennomført i tråd med bestillingen i tidsrommet 1. juni til 17. juni 2022. 

 

Vi har kvalitetssikret innsamlede opplysninger underveis, både gjennom verifisering av intervju og intern 

kvalitetssikring. I tråd med kommunelovens § 23-5 skal kommunedirektøren, i saker som skal oversen-

des til kommunestyret, gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken. Denne rapp-

orten er sendt til kommunedirektør/rådmann i Marker kommune for uttalelse. Revisjonen fikk 20.06.22 

tilbakemelding per e-post fra fungerende rådmann, der det fremkom at han ikke fant det riktig å kom-

mentere rapporten. 

 

Undersøkelsen er gjennomført av forvaltningsrevisor Henning S. Langsholt og konstituert fagleder for 

forvaltningsrevisjon Casper Støten. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommu-

nen, og revisjonen finner de habile til å utføre undersøkelsen. 

 

Revisor vil takke de som har deltatt for et godt samarbeid i forbindelse med gjennomføringen av under-

søkelsen. 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 20. juni 2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casper Støten (sign.) 

fagleder for forvaltningsrevisjon 

Henning S. Langsholt (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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2 FREMGANGSMÅTE 

2.1 Problemstilling og avgrensninger 

Med bakgrunn i bestillingen fra kontrollutvalget har revisjonen valgt å utlede en problemstilling: 

Hadde rådmann myndighet til å signere leiekontrakten med Sletta 10 AS på vegne av Marker 

kommune? 

 

Revisjonen vil be leseren merke seg at vi forholder oss til at det er Marker kommune og Sletta 10 AS 

som er partene i den aktuelle kontrakten. Imidlertid nevnes også Indre Østfold brann og redning IKS 

(IØBR) i kontrollutvalgets vedtak (og står oppført i leiekontrakten sammen med kommunen). Revisjonen 

vil nevne at bruken av både kommunenavnet og selskapsnavnet i kontrakten, slik revisjonen oppfatter 

det, har skapt noe usikkerhet knyttet til hvem det inngås avtale på vegne av. Revisjonen legger imidlertid 

til grunn fungerende rådmanns svar til kommunestyret i møte 24.05.22 (vedlagt saken til kontrollutvalget 

31.05.22), der rådmannen gjør rede for at det er kommunen som i henhold til selskapsavtalen for IØBR 

IKS skal stille lokaler til disposisjon for selskapets virksomhet, og at det med bakgrunn i dette skal forstås 

slik at det er kommunen som har inngått kontrakten med Sletta 10 AS.  

 

Ellers vil revisjonen påpeke at denne undersøkelsen avgrenses til å svare på om rådmannen på vegne 

av Marker kommune hadde myndighet til inngå/signere den aktuelle leiekontrakten med Sletta 10 AS, 

ut fra de fullmakter og relevante politiske vedtak som forelå på kontraktsigneringstidspunktet. Revisjo-

nen har for øvrig tilstrebet å skape et bilde av hendelsesforløpet knyttet til saken om etablering av brann-

stasjon basert på de kildene som har vært tilgjengelig. Vi vurderer imidlertid ikke hensiktsmessigheten 

av den løsningen som ble valgt for etablering/plassering av brannstasjon, opp mot andre alternative 

løsninger som kunne blitt valgt. 

 

Vi undersøker heller ikke forhold knyttet til om inngåelse av en slik kontrakt har vært i tråd med anskaf-

felsesregelverket. Kommunen har mottatt en egen vurdering fra advokat (Keysan Juridisk AS) om vur-

dering av leiekontrakten opp mot anskaffelsesregelverket, som også vil bli forelagt for kontrollutvalget. 

For øvrig kan det anføres at revisjonen på generelt grunnlag har en oppfatning av saken som samsvarer 

med de vurderinger Keysan Juridisk AS gjør på området.  

 

2.2 Metoder  

For å sikre at innsamlede opplysninger i denne undersøkelsen har en gyldighet og pålitelighet som er 

tilstrekkelig for å underbygge revisors vurderinger og konklusjon, har vi innhentet opplysninger fra ulike 

kilder, og brukt ulike metoder for innsamlingen. 

 

Utfordringer og begrensninger i rapportens faktagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivel-

sen av de ulike metodene som er benyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i vurde-

ringene. Vår vurdering er at innsamlede opplysninger er tilstrekkelige for å kunne svare på kontrollut-

valgets bestilling/problemstillingen. 

 

I denne undersøkelsen er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder: 

 Dokumentanalyse  

 Intervjuer 
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Dokumentanalyse 

Vi har gjennomgått følgende dokumentasjon relevant for området: 

- Delegasjonsreglement, vedtatt av kommunestyret 8. desember 2020. 

- Økonomireglement, vedtatt i kommunestyret 11. mai 2021. 

- Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-25. 

- Protokoller/innkallinger fra kommunestyret (til og med 24.05.2022), formannskap (til og med 

19.05.2022) og plan, teknikk og landbruk (til og med 27.04.2022). 

 

Fullstendig oversikt over dokumentene fremgår av kildehenvisningene i kapittel 4. 

 

Intervju og annen dialog 

Det er gjennomført et intervju med ordfører i Marker kommune. Intervjureferatet er verifisert. Det betyr 

at ordfører har fått lese gjennom referatet fra intervjuet for å bekrefte at referatet er i overenstemmelse 

med det som ble sagt under intervjuet. 

 

I tillegg til intervjuet med ordfører, har vi hatt dialog med kommuneadministrasjonen v/fungerende råd-

mann Vidar Østenby, for å innhente opplysninger om hva som har blitt lagt frem for politiske organer 

knyttet til saken. 

 

Revisjonen vil påpeke at rådmann Kjell Jogerud over en lengre periode har vært sykemeldt. Revisjonen 

så det likevel som hensiktsmessig å gi rådmannen anledning til å komme med sitt syn på saken, derfor 

har vi per telefon tatt kontakt og gitt et tilbud om dette. På bakgrunn av dette har rådmannen sendt en 

skriftlig redegjørelse for saken til revisjonen, som sammen med øvrig informasjon legges til grunn for 

våre vurderinger. 
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3 RÅDMANNENS MYNDIGHET TIL Å SIGNERE 
LEIEKONTRAKTEN MED SLETTA 10 AS 

Problemstilling: Hadde rådmann myndighet til å signere leiekontrakten med Sletta 10 AS på 

vegne av Marker kommune? 

 

3.1 Relevante lovbestemmelser og forarbeider 

Kommuneloven inneholder bestemmelser som regulerer kommunestyrets adgang til å delegere myn-

dighet til å fatte vedtak for enkeltpersoner (herunder rådmannen). Det fremkommer av kommunelovens 

§ 5-3 Kommunestyre og fylkesting. Intern delegering at det er kommunestyret som er det øverste orga-

net i kommunen og treffer vedtak på vegne av kommunen med mindre annet følger av lov. Kommune-

styret kan imidlertid delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller 

kommunedirektøren (rådmannen) innenfor rammene av kommuneloven eller andre lover. Kommunen 

har en plikt til å utarbeide reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement (jf. §§ 5-13 og 5-

14), som blant annet skal fastsette vedtaksmyndighet og eventuell delegering av denne innenfor kom-

muneadministrasjonen og politiske organer. 

 

Det fremgår videre av kommunelovens § 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver at et folkevalgt 

organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, 

hvis ikke kommunestyret selv har bestemt noe annet. I forarbeidene til kommuneloven, herunder i pro-

posisjon til stortinget om kommuneloven (46 L) presiseres det videre i kapittel 9.4.4 at: 

 

«Utvalget foreslår at kommunestyret kun kan delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirek-

tøren i saker som ikke har prinsipiell betydning. Det er ingen høringsinstanser som konkret kom-

menterer forslaget. Departementet mener klart at saker av prinsipiell betydning bør behandles 

av folkevalgte organer. Det er verken ønskelig eller behov for at kommunedirektøren skal kunne 

få slik myndighet delegert til seg. Når det gjelder nærmere omtale av hvilke saker som har prin-

sipiell betydning, vises det til punkt 9.5.» 

 

I punkt 9.5 Delegering i nevnte proposisjon fremkommer det blant annet at: 

 

«Når det gjelder delegering av myndighet til enkeltpersoner (ordføreren, lederen av utvalg, den 

enkelte kommuneråden og kommunedirektøren), mener utvalget at loven både bør endres og 

tydeliggjøres. Utvalget mener at enkeltpersoner ikke bør kunne avgjøre enkeltsaker som har 

prinsipiell betydning. Slike saker bør avgjøres av folkevalgte organer. Utvalget peker på at saker 

som har prinsipiell betydning reiser skjønnsmessige spørsmål som bør være gjenstand for po-

litiske overveielser.» 

 

Når det fattes et vedtak i en sak, enten på administrativt eller politisk nivå i en kommune, innebærer 

dette at det tas en beslutning som kan ha konsekvenser blant annet for enkeltpersoner og/eller kommu-

nen som helhet knyttet til f.eks. økonomi eller andre forhold. Det går et skille som redegjort ovenfor 

mellom saker av prinsipiell eller ikke-prinsipiell art, og kommuneloven forbyr delegering av vedtaksmyn-

dighet i prinsipielle saker til enkeltpersoner (herunder rådmannen). 

 

Hvor skillet mellom en prinsipiell og ikke-prinsipiell sak går er imidlertid mindre klart, utover at dette er 

saker som dreier seg om skjønnsmessige forhold som bør være gjenstand for politiske overveielser. I 

realiteten vil dette i tvilstilfeller være overveielser som må gjøres fra sak til sak gjennom god dialog 

mellom administrativt og politisk nivå i en kommune. Kommunestyret har også innenfor loven anledning 
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til å presisere delegering og vedtaksmyndighet i delegeringsreglement og reglement for politiske orga-

ner som vil være førende for vurderingen av hvilke saker som er prinsipielle. Revisjonen har særlig lagt 

vekt på dette i sine vurderinger. 

 

Det følger også av kommuneloven at kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folke-

valgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 

I forarbeidene (proposisjonen) løftes det frem at bestemmelsen presiserer at utredningen skal gi et fak-

tisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Utredningen skal derfor inneholde relevant og nødvendig 

informasjon om sakens faktum. I tillegg skal det juridiske grunnlaget være utredet i nødvendig og til-

strekkelig grad. Hvor omfattende denne utredningsplikten er, vil bero på en konkret vurdering av den 

aktuelle saks omfang, kompleksitet, tidsaspekt og så videre. 

 

 

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Leiekontrakt mellom Marker kommune og Sletta 10 AS 

Revisjonen har fått innsyn i inngått leiekontrakt mellom Marker kommune og Sletta 10 AS, signert 

07.04.2022. Det fremkommer av denne at Marker kommune er leietaker, og Sletta 10 AS er utleier. 

Marker kommune skal leie arealer på adressen Sletta 12, gnr. 94 bnr. 206 i Marker kommune, og leie-

objektet må kun benyttes til branngarasje. Leieobjektet skal overtas 01.08.2022, og leieforholdet løper i 

20 år, fra den 01.08.2022 til 01.08.2042. Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden. Årsleien utgjør 

totalt 1 350 000,- pr år (eksklusive merverdiavgift), og dermed 112 500,- pr. måned (eksklusive merver-

diavgift). 

 

3.2.2 Selskapsavtale Indre Østfold brann og redning IKS 

Revisjonen har fått innsyn i selskapsavtalen for Indre Østfold brann og redning IKS av 25.09.2019. Det 

fremkommer av denne at Indre Østfold brann og redning IKS (IØBR) er et interkommunalt selskap opp-

rettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). Selskapet 

eies av kommunene Indre Østfold, Marker, og Skiptvet. Selskapets formål beskrives blant annet som å 

sikre Indre Østfolds innbyggere og tilreisende rask og effektiv innsats ved branner og ulykker. I punkt 

2.4 om lokaler, står det at hver kommune har ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler 

for selskapets virksomhet med grunnlag i vedtatt brannstasjonsstruktur av 2014. Husleie med FDV er 

fastsatt etter en felles norm (beskrevet i budsjett- og økonomiplan som er lagt til grunn for etablering av 

Indre Østfold brann og redning IKS), for å synliggjøre utgiften for selskapet og totalt sett fremstå som et 

nullsumspill for kommunene i forhold til faktisk arealbruk. Videre står det at det skal utarbeides leieav-

taler.  

 

3.2.3 Leieavtale mellom Indre Østfold brann og redning og Marker kommune 

Revisjonen har fått innsyn i dokumentet «Avtale om leie av lokaler mellom Indre Østfold brann og red-

ning IKS og Marker kommune» signert 24.05.2016. Leieobjektet i avtalen er ikke gitt nærmere adresse 

enn Marker kommune, men arealet til lokalene er oppgitt. Videre fremkommer det at leieforholdet starter 

med overtakelse 01.01.2016, og at avtalen gjelder i ti år. Husleien oppgis å være 12.196,- kr. pr. måned. 

Dette inkluderer blant annet strøm, vaktmestertjeneste og kommunale avgifter, mens merverdiavgift 

kommer i tillegg. 
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3.2.4 Delegeringsreglementet 

Marker kommune benytter seg av en elektronisk løsning for delegeringsreglementet som er levert av 

KF (Kommuneforlaget AS)1. Utover innhold som henviser til eller gjengir kommunelovens bestemmelser 

om delegering av myndighet (som nevnt ovenfor), vil revisjonen nevne noen utvalgte bestemmelser i 

kommunens delegeringsreglement: 

 

Kommunestyret: 

 

Ansvars- og arbeidsområde 

Kommunestyret har all myndighet som ikke positivt er lagt til andre kommunale organer. 

Ikke lovfestede saker som utfra sitt prinsipielle innhold, størrelse eller omfang skal behandles og avgjø-

res av kommunestyret: 

 

1. Vedtak om nye tiltak/endringer i kommunens tjenestetilbud, eller vesentlige endringer av ek-

sisterende tiltak/tilbud. 

2. Vedtak av prinsipiell art om kjøp, salg eller pantsetting av kommunens faste eiendom. 

3. Langsiktige avtaler av prinsipiell art. (Revisors utheving) 

4. Vedta den politiske organisasjonsstruktur. 

5. Reglement for kommunens beredskapsarbeid (organisering, ansvarsdeling og myndighet) 

6. Regler for kommunestyrets møteorden 

7. Vedta innkjøpsreglement 

 

Følgende saker avgjøres av kommunestyret selv og kan ikke delegeres: 

- Økonomiplan og årsbudsjett 

- Igangsetting av nye tiltak ut over årsbudsjettet og vesentlige endringer i årsbudsjett 

- Avtaler som medfører økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettet (Revisors utheving) 

- Kommunale avgifter og betalingssatser 

- Godkjenning av regnskap og årsberetning 

- Delegeringsreglementer 

- Økonomi-/finansreglement 

- Andre saker som ut fra sitt prinsipielle innhold eller økonomiske omfang bør behandles 

av kommunestyret selv. Avgjørelser om dette tas av ordfører. (Revisors utheving) 

 

Rådmann: 

 

1.2 Myndighet 

Myndighet i økonomiske saker 

Rådmannen delegeres anvisningsmyndighet over hele kommunebudsjettet. Videredelegering er regu-

lert i kommunens økonomireglement. Bestemmelser om budsjettendringer er gitt i samme økonomireg-

lement. 

 

Rådmannen gis myndighet til å inngå avtale om betalingsutsettelse og/eller nedbetalingsplan for kom-

munale krav, og til å ettergi kommunale krav på morarenter og innfordringsutgifter. 

Rådmannen har fullmakt til å oppta lån innenfor de rammer som kommunestyret har satt, samt god-

kjenne lånebetingelsene. Dette gjelder alle lån og refinansiering. Ved inngåelse av nye avtaler, refor-

handlinger og endringer i avtalevilkår, skal rådmannen rapportere til formannskapet i påfølgende møte.  

 

                                                      
1 https://delegering.kf.no/delegering/publikum/3013 (besøkt 08.06.22) 
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Andre saker: 

Rådmannen er gitt fullmakt til å: 

- Anlegge søksmål i ikke-prinsipielle saker 

- Engasjere prosessfullmektig i kommunens rettssaker 

- Innkalle kriseledelsen og iverksette varsling. 

- Avvike fra vedtatt budsjett for å håndtere en krise med inntil kr 500 000 

- Omdisponere personell og maskiner/utstyr, samt stanse midlertidig enkelte av kommunens virk-

somheter, hvor dette er nødvendig, for å omdirigere ressurser til redningstjeneste mm 

- Myndighet til å ettergi bevillingsavgift. Bevillingsavgiften kan ettergis bare dersom det foreligger 

billighetsgrunner eller avgiften anses som uerholdelig. 

 

Kommunestyret vedtok i sak 17/055 følgende: Ordfører, varaordfører og rådmann innehar fra 01.01.18 

vigselsmyndighet i Marker kommune. 

 

Uansett beløp eller område nevnt ovenfor skal rådmannen ved tvil om en sak er prinsipiell av-

klare dette med ordfører (jf. pkt. 11 siste avsnitt). (Revisors utheving) 

 

3.2.1 Økonomireglementet 

Revisjonen gjengir følgende bestemmelser i Marker kommunes økonomireglement:  

 

Reglement for disponeringsfullmakten (s. 21) 

Med disponeringsfullmakt menes myndighet til å disponere bevilgningene i 

årsbudsjettet. Rådmann har disponeringsfullmakt kun innenfor det kommunestyret har bestemt. 

 

Disponeringsfullmakten omfatter dermed ikke myndighet til å foreta anskaffelser og 

utstede betalingsordre utover det som følger av årsbudsjettet. 

 

Disponeringsfullmakten knytter seg kun til bruk av bevilgede midler. Eksempelvis vil 

salg av formuesverdier falle utenfor den lovbestemte disponeringsfullmakten. 

 

Reglement for innkjøp (s. 25) 

Anvisning  

Rådmannen delegeres anvisningsmyndighet på alle områder fra kommunestyret. Fullmakten kan vide-

redelegeres fra rådmannen. Anvisningsfullmakt følger budsjettansvar, hierarkiet/linjene i organisasjonen 

og stillingsfunksjon som en hovedregel. 

 

3.2.2 Budsjett og økonomiplan 2022 samt øvrige vedtak 

Revisjonen har gjennomgått budsjett og økonomiplan 2022 samt innkallinger og protokoller for møter 

avholdt i kommunestyre, formannskap og utvalg for plan, teknikk og landbruk i 2022. Hensikten med 

gjennomgangen har vært å finne informasjon eller politiske vedtak knyttet til etablering av ny brannsta-

sjon, herunder inngåelse av leiekontrakt.  

 

I budsjettet for 2022 fremkommer det under hovedutfordringer for virksomhet IKS/Vertskommuneavtaler 

at «Forslag til ramme for 2022 er økt med kr 771 000 fra 2021 til 2022. Dette for blant annet å møte økte 

kostnader de siste årene til Indre Østfold Brann og Redning IKS». Etter hva revisjonen kan finne av 

informasjon er det ikke redegjort videre for hva økte kostnader evt. skal bestå av. 
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I formannskapet den 6. mai 2022 ble det vedtatt at formannskapet skulle få en orientering fra admini-

strasjonen om ny brannstasjon i det påfølgende møtet. Den 19. mai 2022 ble det gitt en slik orientering 

til formannskapet. Dette var, slik revisjonen forstår det, foranledningen til saken som ble behandlet i 

kommunestyret 24. mai der det ble vedtatt at kontrollutvalget skulle undersøke saken. 

 

Revisjonen spurte administrasjonen v/fungerende rådmann per e-post om følgende vedrørende kom-

munikasjonen mellom administrasjonen og politisk nivå knyttet til inngåelse av leiekontrakten:  

 

1. Har det på noe som helst tidspunkt (før interpellasjonene i kommunestyret 24.05.22) vært saker 

oppe til politisk behandling knyttet til den aktuelle kontrakten i kommunestyret, formannskapet 

eller andre relevante utvalg (både ordinære saker, orienteringssaker eller referatsaker kan være 

av interesse)? 

 

2. Har det etter administrasjonens oppfatning vært dialog mellom rådmannen og ordfører knyttet 

til kontraktens innhold og/eller om kontrakten burde være gjenstand for politisk behandling?  

 

Vi fikk følgende svar fra administrasjonen: 

 

«Viser til spørsmål knyttet til revisjonens gjennomgang av forhold knyttet til leiekontrakten på Sletta 10. 

1. Nei – ikke annet enn det som fremgår av vedlegg, som ikke gjelder kontrakt, men lokalisering 

(Rev. anmerkning: Vedlegget det vises til er en oppsummering av interpellasjonene og svar 

på disse i kommunestyret 24.05.22. Dette dokumentet ble også lagt frem for kontrollutvalget i 

møtet 31.05.22) 

 

2. Nei – ikke så langt vi er kjent med» 

 

Saken vedrørende lokalisering som det vises til i administrasjonens svar, er sak 20/017 behandlet i 

kommunestyret 25.02.2020. Etter revisjonen oppfatning omhandlet denne saken primært salg av 

Håndverkshuset, men det presenteres også i saksfremlegget noen foreløpige alternativer til plassering 

av brannstasjonen. Kommunestyret tar for øvrig ikke stilling til hvilken løsning som det skal jobbes vi-

dere med i den aktuelle saken. Denne saken beskrives også mer utfyllende i rådmannens redegjø-

relse (se kapittel 3.2.4). 

 

Utover dette har ikke revisjonen funnet orienteringssaker eller andre politiske saker som er knyttet til 

etablering av ny brannstasjon eller konkret om leiekontrakten som ble inngått. 

 

3.2.3 Intervju med ordfører 

I intervju med ordfører ba revisjonen ordfører redegjøre for bakgrunnen for inngåelse av leiekontrakten 

mellom Marker kommune og Sletta 10 AS, og hvordan han har opplevd prosessen underveis med tanke 

på kommunikasjonen mellom administrasjonen og politisk nivå. 

 

Ordfører opplyste at relokalisering av kommunens brannstasjon ble et tema i 2019. På dette tidspunktet 

eide Marker kommune egne lokaler til brannstasjon, men fikk beskjed av administrasjonen på vegne av 

arbeidstilsynet om at disse ikke egnet seg lenger, og at kommunen måtte finne en ny løsning. Lokalene 

kommunen brukte som brannstasjon ble solgt, og kommunen fikk hastverk med å finne nye lokaler. 

Mulighetene for å leie lokaler på Sletta ble da diskutert. Det siste politiske vedtaket i forbindelse med 

nye lokaler til brannstasjon, var et vedtak om å selge det gamle bygget, Kilebu. Dette vedtaket anslår 

ordfører ligger tilbake i 2020. Etter dette har all orientering om lokaler til brannstasjon vært muntlig. 
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Ordfører informerte at det på politisk nivå var et ønske om en midlertidig løsning på Sletta frem til kom-

munen fikk skaffet seg egne lokaler til brannstasjon. Han sa at dette kun har vært ytret som muntlige 

føringer. Han fortalte at med «midlertidig løsning», så for seg en mulig periode på en fem, seks år. I 

tillegg var utgangspunktet til politikerne i kommunen at kommunen ikke skulle måtte betale mer i leie 

enn det som fremkommer av selskapsavtalen kommunen har med Indre Østfold brann og redning 

(IØBR). Dette vil si at ordfører hadde sett for seg at det ikke skulle bli ekstrautgifter for kommunen utover 

den normen som husleien skal beregnes ut fra basert på denne avtalen. Da administrasjonen gikk i 

samtale med de som eier lokalene på Sletta, ble det etter hvert snakk om at det var behov for store 

ombygginger i lokalene på Sletta, og at det kunne ta tid før lokalene ville bli klare. Hverken ordfører eller 

formannskapet ble imidlertid opplyst om hvordan denne ombyggingen ville påvirke prisen på leieavtalen. 

Det var rådmannen som til slutt inngikk leiekontrakten, og vilkårene slik de har blitt nå, er totalt annerle-

des enn det ordfører opprinnelig hadde sett for seg. Ordfører opplyste at han ikke helt forstår hvordan 

vilkårene kunne bli slik de til slutt ble, med en leiekontrakt som ikke kan sies opp før om tjue år, og med 

tre ganger så høy leiepris enn det som var utgangspunktet. Han sa også at siden rådmannen er syke-

meldt, har de heller ikke fått svar på dette. Ordfører tar dermed forbehold om at det finnes gode grunner 

for at leiekontrakten er blitt som den er blitt. 

 

Med tanke på den økonomiske dimensjonen i leiekontrakten, fortalte ordfører at han opplever at kom-

munikasjonen med administrasjonen har vært mangelfull. Han sa at ordfører og formannskapet egentlig 

ikke var bekymret for økonomien, siden de la selskapsavtalen til grunn, og dermed ikke forventet at det 

til slutt ville koste mer enn det som legges til grunn i avtalen. Han mener at i prosessen hvor det ble 

diskutert hva slags ombygginger og vedlikeholdsarbeid som måtte til på Sletta for at lokalene skulle bli 

klare for bruket som brannstasjon, så burde ordfører og kommunestyret blitt informert om hvor mye som 

krevdes, slik at de kunne ha tatt en avgjørelse på hvorvidt kommunen var villig til å gjøre disse ombyg-

gingene, eller ei. Dersom de hadde fått informasjon tidligere kunne det hende at kommunen ville ha 

valgt andre, bedre alternativer i stedet for å inngå leiekontrakt med Sletta. 

 

Ordfører fortalte at administrasjonen aldri har orientert politisk nivå eller lagt frem en sak til politisk be-

handling knyttet til at rådmannen vurderte å inngå en avtale med Sletta, med de betingelsene som til 

slutt ble gjeldende. Det var heller ikke oppe som sak at avtalen faktisk hadde blitt inngått. Måten det ble 

oppdaget at rådmannen hadde inngått avtalen på, var at et formannskapsmedlem så det på kommunens 

postliste. Det var dette som til slutt førte til interpellasjonene vedrørende temaet i kommunestyremøtet 

24.05.2022. Ordfører legger til at det kan hende at rådmannen hadde tenkt til å orientere om inngåelsen, 

og at det muligens ikke skjedde fordi han var sykemeldt på tidspunktet. 

 

3.2.4 Redegjørelse fra rådmannen 

Under følger utvalgte deler fra rådmannens redegjørelse knyttet til hendelsesforløpet i forbindelse med 

inngåelse av leiekontrakt mellom Marker kommune og Sletta 10 AS. 

 

Rådmann opplyste at Marker kommune er deltaker i Indre Østfold brann og redning IKS (IØBR) ved 

selskapsavtale datert 25. september 2019. Selskapsavtalens pkt. 2.4 Lokaler, regulerer kommunenes 

plikt til å stille lokaler til rådighet på visse vilkår. Husleien som IØBR skal betale til kommunene er også 

regulert i selskapsavtalen. De eksakte leieprisene fremgår av «Avtale om leie av lokaler mellom IØBR 

og Marker kommune» datert 24.05.2016. Leieavtalen er av 10 års varighet, og løper etter det som en 

vanlig oppsigelig leieavtale for to og to år av gangen med oppsigelsestid på ett år. 

 

I forbindelse med kommunestyresak 20/017, og salg av deler av gnr. 94 bnr. 150 – Håndverkshuset, 

behandlet 25.02.2020, informerte rådmann om at med bakgrunn i dialog mellom nåværende ordfører 
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Theodor Bye, tidligere ordfører Kjersti Nythe Nilsen, og Norgesporten Bil AS, ble administrasjonen bedt 

om å vurdere salg av ovennevnte eiendom for å sikre Norgesporten Bil utvidelsesgrunnlag og dermed 

mulighet for å opprettholde aktivitet på Ørje. Kommunalsjef Vidar Østenby diskuterte temaet med råd-

mann og det ble fremmet sak for kommunestyret om salg. Det ble gjort noen vurderinger i saken av 

muligheter og konsekvenser for Marker kommune og IØBR, som begge har tilhold i de aktuelle lokalene. 

Kommunestyret vedtok å gi ordfører fullmakt til å forhandle pris og inngå kjøpekontrakt. 

 

Rådmann beskrev at ordfører fulgte opp dette vedtaket og signerte kjøpekontrakt med Vikeby Eiendom 

AS 06.05.2020. Rådmann ble ikke kjent med denne kontrakten før på høsten 2020, da kjøper tok kontakt 

og etterlyste dato for overtakelse av eiendommen. Rådmann forsto at dette ville bli utfordrende. I kjø-

pekontrakten er det satt overtakelse etter nærmere avtale. Dette arbeidet hadde ikke særlig trykk utover 

at kommunalsjef Vidar Østenby og brannsjef Bjørn Stolt hadde kontakt med bygningseiere som besitter 

mulig egnede lokaler for brannstasjon, jamfør det som ble omtalt i kommunestyresak 20/017. Rådmann 

tok en diskusjon med Vikeby Eiendom som sårt trengte lokaler, og deretter med kommunalsjef Østenby 

og brannsjef Bjørn Stolt. Sistnevnte hadde konkludert med at de lokaler som er besiktiget var lite egnet 

som brannstasjon både med tanke på beskaffenhet, beliggenhet og med hensyn til utrykningsvei. Un-

derveis tok imidlertid Sletta 10 AS kontakt angående mulig egnede lokaler i industriområdet på Sletta. 

Disse lokalene ble av brannsjef vurdert som godt egnede på alle måter. På bakgrunn av dette ble det 

etablert en revidert kjøpekontrakt med Vikeby eiendom og Marker kommune signert av ordfører 

26.11.2020. Denne avtalen ga kommunen tid til å finne en fremtidig løsning for uteseksjonen som også 

holder til i Håndverkshuset. Som oppfølging til ny avtale med Vikeby Eiendom AS signerte rådmann 

leiekontrakt med Sletta 10 AS til bruk som brannstasjon med overtakelse 01.04.2021. Avtalen var tids-

bestemt til 5 år, og undertegnet 15.12.2020. 

 

Rådmann opplyste at med utgangspunkt i signert leieavtale, startet brannsjefen en prosess med sine 

tillitsvalgte og verneombud for sammen med utleier Sletta 10 AS å se på detaljer i utforming og innred-

ning. Dette avstedkom en rekke møter. Representanter for uteseksjonen som også er brannmenn gikk 

ut sammen med virksomhetsleder teknikk, plan og miljø og ønsket å intervenere i prosessen fordi de så 

ny brannstasjon som mulighet til å bygge nytt tilholdssted for uteseksjonen. De var opptatt av at leieav-

talen med brann måtte være midlertidig, og de ønsket å komme til orde i prosessen om utforming. Re-

sultatet av dette ble en nullstilling og ny start av brukermedvirkningsprosessen i IØBR, der det ble avklart 

hvilke fra tillitsmannsapparatet og vernetjenesten som er berettiget til å jobbe sammen med brannsjefen 

og utleier Sletta 10 AS når det gjelder detaljert utforming og ulike behov. 

 

Rådmann beskriver at denne prosessen resulterte i en ny skisse til løsning, og ny skisse til pris i og med 

at ulike tilpasninger blir mer omfattende. Med utgangspunkt i dette signerte rådmann revidert leiekon-

trakt 03.02.2021. Overtakelse ble satt til 01.04.2021 som tidligere, men rådmann så at dette ikke lot seg 

gjennomføre, og gikk derfor i dialog med Vikeby eiendom AS som har kjøpt Håndverkshuset, og som 

skulle ha flyttet inn for lengst. Det ble enighet om at august kunne være et realistisk tidspunkt for klargjort 

ny brannstasjon og overtakelse. Det ble heller ikke overtakelse i august, og Marker kommune betaler 

derfor husleie til Vikeby Eiendom AS for brannstasjonsdelen. 

 

Rådmann opplyste at med utgangspunkt i revidert avtale med Sletta 10 AS av 03.02.2021 startet utleier 

opp arbeidet med byggesøknad til Marker kommune. Det ble søkt om byggetillatelse til branngarasje. 

Etter en del tid uten svar purret Sletta 10 AS på behandlingen av søknaden, og fikk avslag på behandling 

fordi det ikke forelå godkjenning fra arbeidstilsynet. Høsten 2021 ble det avholdt et møte hvor rådmann 

var tilstede, i tillegg til representant fra Sletta 10 AS, byggesaksbehandler og virksomhetsleder teknikk, 

plan og miljø. Hensikten med møtet var å oppklare eventuelle misforståelser. Ifølge rådmann ble det 

innsendt byggesøknad på branngarasje nettopp for å kunne realisere et midlertidig prosjekt uten krav 
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om godkjenning hos arbeidstilsynet. Møtet ble avsluttet med at virksomhetsleder gjorde det klart at det 

ikke ble behandlet byggesak i Marker kommune uten godkjenning fra arbeidstilsynet. 

 

For å komme videre i saken avtalte rådmann med Sletta 10 AS at det bare var å følge anvisninger fra 

bygningsmyndigheten, og å starte prosessen på nytt. Arkitektfirma med kompetanse på brannstasjon 

måtte inn, og det måtte startes ny dokumentert prosess med IØBR tillitsvalgte og vernetjeneste for å 

søke arbeidstilsynets godkjenning. I kjølvannet av dette ble det avholdt nytt møte med rådmann, Sletta 

10 AS, og brannsjef i IØBR, denne gangen Geert Olsen. Planprosessen gikk sin gang, og i begynnelsen 

av mars 2022 var brannstasjonen godkjent av arbeidstilsynet, og byggesaksavdelingen i Marker kom-

mune hadde gitt igangsettingstillatelse til prosjektet. Det nye fra tidligere var at det nå forelå godkjenning 

på brannstasjon som tilfredsstiller alle krav til heldøgnsbemannet brannstasjon. Dette er et vesentlig 

større og dyrere prosjekt enn en branngarasje. Ifølge rådmannen vil det ved realisering være eneste 

brannstasjon i IØBR sitt område som tilfredsstiller alle dagens myndighetskrav. 

 

Angående leiekontrakt signert 07.04.2022, opplyste rådmann at denne kontrakten baserer seg på bety-

delig mer omfattende tilrettelegging enn opprinnelig planlagt, og kostnadene ved prosjektet økes på 

grunn av krav fra lokal bygningsmyndighet i Marker kommune. Kostnadene som skal forsvares gjennom 

husleie er av en slik karakter at det ikke lar seg gjøre i en 5-års kontrakt. Det er derfor lagt til grunn 20 

års leietid med muligheter til forlengelse. To forhold som spiller inn på prisen, er utbyggingskostnad og 

størrelsen på arealene. Kontrakten er drøftet og diskutert med brannsjef, og IØBR ønsker disse loka-

lene, men må på nåværende tidspunkt etablere et leieforhold til Marker kommune som baserer seg på 

kriterier i selskapsavtalen.  

 

Rådmann informerte om at han signerte leiekontrakten basert på det faktum at kommunen er forpliktet 

til å stille lokaler til brannstasjon til rådighet for IØBR. Verken rådmann eller IØBR har vært herre over 

kravene som er stilt, men det er ifølge rådmannen opplagt at de vil være de samme uansett hvem en 

leier av, eller om en bygger selv. Byggesaksavdelingen i Marker kommune har avslått søknad om brann-

garasje og tvunget frem en prosess med fullskala brannstasjon. Det kan forøvrig nevnes at det andre 

steder i landet bygges branngarasjer. I avisen Sagat er det oppslag fra januar i år om kontrollutvalgsbe-

handling av bygging av branngarasje der prisen er anslått til 25-30 millioner kroner. Marker kommune 

vil ligge lavere enn dette med fullt godkjent brannstasjon. 

 

Rådmann oppga følgende regnestykke i sin redegjørelse: 

 

 

Om prosessen videre opplyste rådmann at fordi han er sykemeldt, står det til rest å etablere leiekontrakt 

med IØBR, men at det er enighet mellom brannsjef og rådmann at lokalene og arealene er ønsket, og 

at det inntil videre er prisregimet i selskapsavtalen IØBR som gjelder. Han ser det som naturlig å disku-

tere med de andre deltakerne i IØBR om hvorvidt det er riktig å videreføre nevnte prisskjema. Noe av 

grunnen til det er at det ikke tar høyde for dagens bygge-/leiepriser eller dagens krav til godkjenning av 

brannstasjon, og det ved nyanlegg vil være en subsidiering av IØBR som ikke kommer tydelig frem. 

 

 

Tabell 1  

Årlig husleie til Sletta 10 AS for brannstasjon 1 350 000,- 

Spart årlig husleie til Vikeby eiendom 166 692,- 

Stipulert årlig husleie fra IØBR 594 638,- 

Netto husleiekostnad for Marker kommune 588 670,- 
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Angående om rådmannen hadde fullmakt til å signere leieavtalen med Sletta 10 AS, skrev rådmannen 

følgende:  

 

«Har rådmannen fullmakt til å signere leieavtale? Dette spørsmålet får revisjonen gi sitt endelige svar 

på. Jeg vil imidlertid komme med noen anførsler: 

 

- Kommunestyret har forpliktet seg til å stille hensiktsmessige lokaler til rådighet for IØBR gjen-

nom selskapsavtalen. Dette kan en ikke løpe fra uten å si opp selskapsavtalen. Det løper i tillegg 

en 10 års leieavtale for eksisterende brannstasjon. 

 

- Kommunestyret har selv vedtatt å selge Håndverkshuset med den konsekvens at det må skaf-

fes til veie nye lokaler til IØBR. 

 

- Bygningsmyndigheten i Marker kommune har avslått å gi byggetillatelse til en rimeligere løsning 

enn fullskala bemannet brannstasjon. Dette gir ikke rom for flere enn det foreliggende alternati-

vet. 

 

- Marker kommune har langt på veg misligholdt avtale om salg av Håndverkshuset til Vikeby 

Eiendom AS på grunn av tiden som har gått uten at bygget er overlevert. Det er påkrevd med 

en snarlig løsning. 

 

- Med henvisning til regnestykket over som viser en kostnad i underkant av kr 600 000,- pr år før 

saken er debattert i IKS samarbeidet, er i størrelsesorden det det koster å ansette en person i 

Marker kommune eksklusiv sosiale kostnader. Opprettelser og nedleggelser av stillinger er in-

nenfor rådmannens fullmaktsområde så lenge det kan gjøres innenfor vedtatte budsjettrammer. 

Jeg mener det er rom for å finne dekning for denne kostnaden. Jeg mener også at dette er en 

budsjettsak og ikke en sak som skal opp til særskilt behandling i kommunestyret, og det er 

definitivt drift og ikke investering. Rådmannen har gjentatte ganger blitt irettesatt av kommune-

styret for å legge fram budsjettjusteringssaker som er for små. Det samme gjelder saker om 

utvidelser av budsjettrammene for å øke bemanningen på ulike virksomheter. Denne saken 

vedrørende husleie oppfattes av rådmannen for å være tilsvarende det han har blitt kritisert av 

kommunestyret for å legge frem tidligere.» 
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3.3 Vurderinger 

Etter revisjonen oppfatning legger både kommuneloven og Marker kommunes interne reglementer opp 

til en praksis der rådmannens myndighet har klare begrensninger. Kommuneloven legger i utgangs-

punktet opp til at kommunestyret ikke har mulighet til å delegere beslutningsmyndighet til rådmannen i 

det som vurderes som prinsipielle saker. Videre har kommunestyret gjennom blant annet delegerings-

reglementet lagt rammer for hva kommunestyret anser som prinsipielle saker, der beslutningen skal 

fattes i kommunestyret eller i underliggende folkevalgt organ som kommunestyret har delegert beslut-

ningsmyndighet til. Det fremgår klart av kommunens delegeringsreglement at langsiktige avtaler av prin-

sipiell art skal behandles av kommunestyret. Det fremgår også at avtaler som medfører økonomiske 

forpliktelser ut over årsbudsjettet, skal være gjenstand for politisk behandling i kommunestyret. Videre 

fremgår det av delegeringsreglementet at rådmannen ved tvil om en sak er prinsipiell skal gå i dialog og 

avklare dette med ordfører, og at det er ordfører som må ta en beslutning om saken skal fremmes til 

politisk behandling i slike tilfeller. 

 

Revisjonen vurderer at leiekontraktens innhold, og da særlig knyttet til at den i realiteten avgjør brann-

stasjonens plassering i kommunen, samt de forpliktelser den påfører kommunen med tanke på bin-

dingstid (20 års uoppsigelig leieperiode) og økonomiske merutgifter sammenlignet med tidligere leieav-

tale knyttet til lokaler for brannvesenet, gjør at inngåelsen av kontrakten må anses som en prinsipiell 

sak, som skulle vært gjenstand for politisk behandling. Revisjonen legger da særlig vekt på at delege-

ringsreglementet er tydelig på at langsiktige avtaler av prinsipiell art skal behandles av kommunestyret. 

I en slik sak ville det også vært naturlig å la politikerne ta stilling til hvilke kostnadsmessige konsekvenser 

den økte leiekostnaden ville få, slik at dette ble synliggjort i budsjett og økonomiplan. Leiekontrakten 

kan i realiteten binde kommunen opp til en spesifikk løsning for plassering av brannstasjon for minst 20 

år frem i tid, uten at de folkevalgte har fått anledning til å ta stilling til om denne løsningen er ønskelig 

for Marker kommune. En så langsiktig uoppsigelig kontrakt, medfører også økonomiske forpliktelser 

som strekker seg utover budsjettåret og økonomiplanperioden. Dette er forhold som ut fra revisjonens 

forståelse av lovverk og interne reglementer ville vært naturlig å legge frem til behandling for kommu-

nestyret. 

 

Kommunestyret fattet vedtak om å selge brannvesenets gamle lokaler (Håndverkshuset/ saksnr. 

20/017). Hensikten bak kommunestyrets vedtak knyttet til salg av eiendommen var blant annet å legge 

til rette for vekst i en lokal bedrift, samt sikre lokaler til brannvesenet i tråd med dagens krav. Dette var 

en beslutning som åpenbart ville innebære en flytting av brannstasjonen. Noe utredning knyttet til ny 

plassering fremkom i saken, uten at alternativ plassering ble valgt på det tidspunktet. I etterkant av 

saken og salget av eiendommen, har ikke saker om plassering av brannstasjon blitt lagt frem for be-

handling i folkevalgte organer i Marker kommune. Slik revisjonen har forstått det har det blitt gitt muntlige 

orienteringer underveis til formannskapet om fremdrift knyttet til etablering av brannstasjon, uten at dette 

i vesentlig grad er dokumentert gjennom protokoller eller lignende. Det kan se ut til at det politiske miljøet 

i Marker til en viss grad har akseptert at administrasjonen ikke har involvert politisk nivå i beslutnings-

prosessen utover de orienteringer og signaler som har blitt gitt. Det har likevel blitt tydelig i ettertid av 

kontraktsigneringen at det politiske miljøet i utgangspunktet hadde sett for seg en annen løsning enn 

den som ble gjort gjeldende i leiekontrakten, med hensyn til blant annet kostnader og bindingstid. Revi-

sjonen vurderer at dette indikerer at saken knyttet til etablering av ny brannstasjon ikke har vært tilstrek-

kelig belyst for politisk nivå i kommunen. Når det først er etablert at en sak skal behandles av et folke-

valgt organ, er det rådmannen som skal påse at saken som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet.  

 

Revisjonen er innforstått med at kommunen gjennom selskapsavtalen med Indre Østfold brann og red-

ning IKS har en klar forpliktelse til å stille med egnede lokaler til brannvesenet. Det er også revisjonens 
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oppfatning at rådmannens hensikt med å inngå leiekontrakten har vært å sikre at kommunen følger opp 

sine forpliktelser knyttet til både selskapsavtalen og krav fra arbeidstilsynet, slik at det kunne bli etablert 

en brannstasjon som tilfredsstiller dagens krav. Det er også blitt opplyst om fra rådmannen at det har 

vært dialog med IØBR hele veien for å sikre egnede lokaler, og at dette var grunnlaget for at man endte 

på å inngå leiekontrakt med nettopp Sletta 10 AS og gå bort fra de andre løsningene som ble skissert 

for kommunestyret i sak 20/017. Revisjonen merker seg også at rådmannen har vært opptatt av å få 

fortgang i prosessen, ikke minst for å tilrettelegge for at kjøperne av Håndverkshuset (Vikeby Eiendom 

AS) i det videre ikke skulle bli skadelidende som følge av at prosessen med å skaffe nye lokaler for 

brannvesenet dro ut i tid.  

 

Etter revisjonens oppfatning er likevel sakens kjerne at beslutningene knyttet til etablering av ny brann-

stasjon, herunder inngåelse av leiekontrakt, i liten grad har blitt behandlet politisk i Marker kommune 

slik de burde ha vært. Det tegner seg et bilde av at saken frem til nå i stor grad har blitt håndtert på 

administrativt nivå, der fokuset har vært å følge opp de forpliktelser kommunen hadde knyttet til lokaler 

for brannvesenet, uten at det har vært fokus på å forankre beslutningene i kommunestyret eller andre 

folkevalgte organer. Etter vår oppfatning kan dette ha en bakgrunn i at dialogen mellom ordfører og 

rådmann knyttet til vurderingen av sakens prinsipielle innhold har vært mangelfull, samt at hastverk 

knyttet til behov for fremdrift i saken også kan ha spilt en rolle. Revisjonen vil karakterisere det som 

kritikkverdig at man på rådmannsnivå har tatt viktige prinsipielle beslutninger knyttet til lokalisering av 

brannstasjon, samt inngått et leieforhold som kan medføre økte kostnader og lang bindingstid for kom-

munen, uten at saken har blitt løftet frem til politisk behandling i kommunestyret. Dette anser revisjonen 

som et brudd på kommunens delegeringsreglement og kommuneloven.  

 

3.4 Konklusjon  

Revisjonen har vurdert beslutningen om å inngå leiekontrakt med Sletta 10 AS på vegne av Marker 

kommune som en prinsipiell sak i henhold til kommuneloven og kommunens eget delegeringsreglement. 

Det er ikke anledning til å delegere beslutningsmyndighet i prinsipielle saker til rådmannen jf. kommu-

neloven, og revisjonens oppfatning er at delegeringsreglementet er tydelig på at langsiktige avtaler av 

prinsipiell art og avtaler som medfører økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettet, skal behandles av 

kommunestyret. 

 

På bakgrunn av dette konkluderer revisjonen med at rådmann ikke hadde myndighet til å signere leie-

kontrakten med Sletta 10 AS på vegne av Marker kommune. 
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4 KILDER 

Lover 

 LOV-2018-06-22-83: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 Prop.46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 

Dokumenter fra Marker kommune, Indre Østfold brann og redning m.m. 

 Leiekontrakt mellom Marker kommune og Sletta 10 AS av 07.04.2022 

 Selskapsavtale Indre Østfold brann og redning IKS av 25.09.2019 

 Husleieavtale mellom Indre Østfold brann og redning IKS og Marker kommune av 24.05.2016 

 Redegjørelse fra rådmann, datert 12.06.2022 

 Delegasjonsreglement, vedtatt i kommunestyret 8. desember 2020 

 Økonomireglement, vedtatt i kommunestyret 11. mai 2021  

 Budsjett og økonomiplan 2022-25, vedtatt i kommunestyret 14.12.2021  

 Møteinnkalling til kommunestyremøte 25.01.2022 

 Møteinnkalling til kommunestyremøte 05.04.2022 

 Møteinnkalling til kommunestyremøte 24.05.2022 

 Tilleggsinnkalling til kommunestyremøte 24.05.2022 

 Møteprotokoll kommunestyremøte 25.01.2022 

 Møteprotokoll kommunestyremøte 05.04.2022 

 Møteprotokoll kommunestyremøte 24.05.2022 

 Interpellasjoner til kommunestyremøte den 24.05 2022 

 Møteinnkalling til formannskapet 25.01.2022 

 Møteinnkalling til formannskapet 03.02.2022 

 Møteinnkalling til formannskapet 15.03.2022 

 Møteinnkalling til formannskapet 24.03.2022 

 Møteinnkalling til formannskapet 05.04.2022 

 Møteinnkalling til formannskapet 06.05.2022 

 Møteinnkalling til formannskapet 19.05.2022 

 Møteprotokoll formannskapet 25.01.2022 

 Møteprotokoll formannskapet 03.02.2022 

 Møteprotokoll formannskapet 15.03.2022 

 Møteprotokoll formannskapet 24.03.2022 

 Møteprotokoll formannskapet 05.04.2022 

 Møteprotokoll formannskapet 06.05.2022 

 Møteprotokoll formannskapet 19.05.2022 

 Møteinnkalling til plan, teknikk og landbruk 02.02.2022 

 Møteinnkalling til plan, teknikk og landbruk 29.03.2022 

 Tilleggsinnkalling plan, teknikk og landbruk 29.03.2022 

 Møteinnkalling til plan, teknikk og landbruk 27.04.2022 

 Møteprotokoll plan, teknikk og landbruk 02.02.2022 

 Møteprotokoll plan, teknikk og landbruk 29.03.2022 

 Møteprotokoll plan, teknikk og landbruk 27.04.2022   
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Vurdering av om leieavtale i realiteten er bygge- og anleggskontrakt 

 

1. Bakgrunn 
Bakgrunnen for vurderingen er at Marker kommune har inngått leieavtale med Sletta 10 AS om 
leie av lokaler til bruk som brannstasjon. Leieavtalen er inngått for 20 år. Jeg er bedt om å 
vurdere om leieavtalen, som er inngått uten kunngjøring, i realiteten burde vært 
konkurranseutsatt, før den inngås.  

Av leieavtalen fremgår det at det er inngått en leieavtale mellom Sletta 10 AS og Marker 
kommune – Indre Østfold Brann og Redning. Leieavtalen omfatter i henhold til leieavtalen punkt 
4, jf. punkt 3, arealer i 1. etasje ved adressen Sletta 12 i Marker kommune. I henhold til avtalens 
punkt 5 kan leieobjektet kun benyttes til branngarasje.  

Jeg har ikke vurdert de enkelte bestemmelser i leiekontrakten, men kun vurdert hvorvidt dette er 
en kontrakt som burde vært konkurranseutsatt i henhold til lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser. 

Jeg presiserer at nye eller endrede opplysninger vil kunne endre mine vurderinger.  

2. Når må leieavtaler kunngjøres? 

Leieavtaler er i utgangspunktet unntatt både lov og forskrift om offentlige anskaffelser: 

 Forskrift om offentlige anskaffelser § 2-4 Unntak for visse tjenestekontrakter 

 Anskaffelsesloven og forskriften gjelder ikke for kontrakter om  

a) erverv eller leie av jord, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom, eller om 
rettigheter til slik eiendom 

Som det fremgår av bestemmelsen gjelder unntaket for leie av bygg som eksisterer på det 
tidspunktet kontrakten blir inngått. Dersom det må gjennomføres omfattende 
renovasjonsarbeider i lokaler for at man skal kunne benytte det til det formålet som er tenkt 
(bygge- og anleggsarbeid), og man vil ha en avgjørende innflytelse på leieobjektets utforming, må 
det kunngjøres som en bygge- og anleggskontrakt i henhold til regelverket for offentlige 
anskaffelser.  

Bygge- og anleggsarbeid er definert i forskriften som «resultatet av et sett av bygge- og 
anleggsaktiviteter som i sin helhet er tilstrekkelig til å oppfylle en økonomisk eller teknisk 
funksjon».  

Uavhengig av unntaket i forskriften, anbefaler Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 
(DFØ) at offentlige oppdragsgivere overholder de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven 
§ 4 ved gjennomføring av leieprosesser, uavhengig om det er bygge- og anleggsarbeider 
involvert. 

3. Kontraktens bestemmelser 

For å vurdere om dette er en leieavtale som er unntatt reglene om offentlige anskaffelser, eller 
om dette i realiteten er en bygge- og anleggskontrakt, må man ta utgangspunkt i den inngåtte 
leieavtalen og vurdere om den bærer preg av bygge- og anleggsaktiviteter som oppfyller en 
«økonomisk eller teknisk funksjon».  
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Det fremkommer av leieavtalens punkt 26 Særlige bestemmelser, at utleier skal bekoste «utstyr» 
for leietaker som vil faktureres særskilt, med faktisk kostnad pluss 10 % påslag.  

Ordlyden i listen over «utstyr» som skal bekostes av utleier bærer preg av å være tilpasning av 
lokalet til leietakers bruk, altså den tekniske funksjonen ved bygget. Som det fremkommer av 
dokumentasjon jeg har fått oversendt, så er «utstyret» som utleier skal skaffe til veie eller utføre, 
for leietaker, søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven. Den 11.1.22 gav Marker 
kommune rammetillatelse for bruksendring og ombygging av garasje /lagerbygning til garasje for 
brannbiler, med garderober, WC, og kjøkken/spiserom osv. Igangsettingstillatelse til tiltaket ble 
gitt 21.2.22. Det faktum at både utleier og leietaker anser arbeidet som utleier skal gjøre i 
forbindelse med oppfyllelse av leiekontrakten punkt 26 som søknadspliktig, tyder på at partene i 
utgangspunktet er enige om at dette er arbeider som i realiteten er bygge og anleggsarbeider.  

Gjennom muntlig samtale har jeg fått bekreftet at Marker kommune har hatt stor innflytelse på 
hvordan utformingen av den tekniske funksjonen skal fremstå, noe som er naturlig når man skal 
anskaffe lokaler til denne type bruk. Vilkåret om at Marker kommune må ha «avgjørende 
innflytelse på leieobjektets utforming» anses derfor som oppfylt uten videre drøftelse.  

Jeg kan ikke komme utenom å bemerke at det fremkommer ikke, hverken av rammetillatelsen 
eller igangsettingstillatelse, hvilken hjemmel i Plan- og bygningsloven Marker kommune gir 
tillatelse innenfor. Det må allikevel antas at det var tillatelse til arbeid som reguleres av Plan- og 
bygningsloven som var intensjonen bak vedtakene som ble truffet av Marker kommune. 

4. Oppsummering og konklusjon  

Ved at partene, gjennom byggesøknad, anerkjenner at arbeidene som er nevnt i leieavtalen er 
søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, fremstår det som at det er enighet om at dette er 
bygge- og anleggsarbeid. Det fremstår også som at Marker kommune har hatt vesentlig 
innflytelse på utformingen av den tekniske løsningen av lokalenes funksjon.  

Vilkårene for at leieavtalen skal kunne unntas regelverket om offentlige anskaffelser er derfor 
ikke oppfylt og det fremstår som rimelig klart at leiekontrakten inngått mellom Sletta 10 AS og 
Marker kommune i realiteten er en leiekontrakt som bærer preg av bygge- og anleggsarbeider. I 
henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser skal slike kontrakter konkurranseutsettes 
etter reglene om offentlige anskaffelser.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Marte Keysan Rosvoldsve 

Keysan Juridisk AS 
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