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FORORD

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Hitra
kommunes kontrollutvalg i perioden januar 2018 til april 2018.
Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 1.
Revisjonsteamet

har

bestått

av

prosjektleder/oppdragsansvarlig

Unni

Romstad,

prosjektmedarbeider Sunniva Tusvik Sæter, og kvalitetssikrere Margrete Haugum og
Johannes Nestvold. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Hitra kommune, jfr
kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kapittel 6.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs 2 standard for forvaltningsrevisjon,
RSK 001.
Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere
gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.

Namsos, 06.mai 2019

Unni Romstad
Oppdragsansvarlig revisor

1
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Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no
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SAMMENDRAG

Denne undersøkelsen viser politisk behandling og belyser oppfølging av avtale mellom Hitra
kommune og grunneier Leif Eriksen. Revisor undersøker om fakta underbygger følgende
påstander:


Det har vært uryddig oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 220/06



Det har vært uryddig oppfølging av inngått avtale med Leif Eriksen



Kommunens tap kunne vært unngått

I kapittel 2 gjengis data knyttet til politisk behandling. Data omfatter både den konkrete saken
og saker som har en naturlig tilknytning til denne. Politisk nivå har behandlet avtale om kjøp
av fast eiendom og avtale om reguleringsplan og forskottering av utbyggingskostnader for
Vikan Nord. Endring i avtalen om forskottering av utbyggingskostnader er også behandlet.
Videre har politisk nivå behandlet reguleringsplan og endringer i reguleringsplan for området.
Sak knyttet til kjøp av tomteområder i Vikan Nord har vært til behandling, og endelig har sak
vedrørende refusjon av kostnader og sak vedrørende økonomisk tap vært behandlet politisk.
I kapittel 3 presenteres data vedrørende inngåtte avtaler og administrasjonens oppfølging av
avtalen. Vi beskriver innholdet i avtalen og partenes forpliktelser og hvordan refusjonskravet
skal tilbakebetales. Videre omtales administrasjonens oppfølging av bestemmelser i avtalen,
og ansvarsfordelingen internt i kommunen. Arbeidet med selve innfordringsarbeidet, herunder
en beskrivelse av når krav er sendt og korrespondanse mellom partene blir gjennomgått
kronologisk og vi presenterer data knyttet til regnskapsføring og juridiske betraktninger knyttet
til forpliktelser etter inngått avtale. Etter hvert oppsto det uenighet mellom partene, og denne
uenigheten er knyttet til et område som benevnes B9. Vi presenterer data om forholdet og data
om økonomisk tap for Hitra kommune i siste del av kapittel 3.
Revisors vurderinger presenteres i kapittel 4. Revisor har ingen kommentarer til den politiske
behandlingen av saker som på ulike måter er knyttet til kommunestyrets sak 220/06. Politisk
nivå har ikke hatt ansvar for oppfølging og gjennomføring av avtalen, fordi dette er et ansvar
som tilligger administrasjonen. Selv om revisor mener at det i burde vært gjort nye vurderinger
som følge av endringer i avtalen og nye opplysninger (bruk av fullmektig)
Revisor mener det ikke er grunnlag for å si at det har vært uryddig oppfølging av
kommunestyrets vedtak i sak 220/06. Det er likevel revisors inntrykk at saken er preget av
manglende kommunikasjon i kommunen, og at de ulike sakene i for liten grad har blitt sett i
sammenheng.
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Inngått avtale oppfattes som tydelig og definert. Det er likevel slik at avtalen ikke er endret som
følge av endringer i eksempelvis reguleringsplaner, og dette har gitt uklarheter. Det har også
slik at avtalens bestemmelser ikke fullt ut er etterlevd. Avtalen har bestemmelser som gjør at
kommunen kunne ha krevd inn hele beløpet på et tidlig tidspunkt. Disse virkemidlene er ikke
benyttet.

Saken

kjennetegnes

av

muntlig/uformell

dialog

mellom

partene,

og

kommunikasjonen har delvis vært preget av ulik oppfatning av fakta. Det er også eksempler
på at kommunikasjon har dratt ut i tid. Administrasjonens oppfølging av avtalen preges av at
det har vært mange personer involvert, og at ansvaret ikke har blitt tydelig nok plassert til
enhver tid. Det foreligger i liten grad møtereferater, og kommunen hatt stor utskiftning
av/fravær i nøkkelstillinger. Mye tyder på at kunnskapsoverføring om avtalen og intern
kommunikasjon har vært mangelfull. Revisor mener at det er grunnlag for å si at det har vært
uryddig oppfølging av inngått avtale med Leif Eriksen.
Revisor mener det er grunnlag for å si at kommunens økonomiske tap kunne vært unngått.
Kommunen har lagt vekt på utenforstående faktorer i arbeidet med oppfølging og innfordring
og ikke framhevet eget syn tydelig nok, samtidig som uryddig oppfølging av avtalen har bidratt
negativt.
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1 INNLEDNING

I dette kapittelet gjennomgår vi bestilling, problemstillinger og bakgrunn for prosjektet.

1.1 Bakgrunn
Den konkrete saken som ligger til grunn for undersøkelsen gjelder regulering av og avtale om
utbygging av området Vikan Nord (se figur 1). Saken går så langt tilbake som til 2005, og fikk
sin avslutning i 2018. Hitra kommune forhandlet fram avtale om kjøp av arealer fra grunneier
Leif Eriksen og i samme periode ble det inngått avtale om utbygging av infrastruktur til Vikan
Nord. Avtalen betydde at Hitra kommune forskutterte kostnader for bygging av veg, vann og
avløp, og at grunneier refunderte disse kostnadene i takt med salg av tomter i området. Avtalen
regulerte både tidspunkt for refusjon og størrelse på refusjonen. Dette omtales i avsnitt 3.2.2.
Begge disse avtalene er behandlet i sak 220/06. Se vedlegg 1.

Figur 1.

Områdekart Vikan Nord

Figur 2 viser Vikan Nord og tomteområder B1-B9. Tomt B9 er markert.
Undervegs har Hitra kommune vedtatt endringer i opprinnelig reguleringsplan. Arbeidet med
selve reguleringsplanen og vedtatte endringer i denne har vært uproblematisk, men det har
påvirket oppfølgingen av avtalen om refusjon av kostnader til infrastruktur.
Det oppstod uenighet mellom avtalepartene om refusjonskrav knyttet til tomteareal B9 (se figur
2). Uenigheten gjelder hvorvidt kommunen kan kreve refusjon for B9 hos grunneier Leif Eriksen
- Oppfølging av kommunestyrets sak 220/06 -
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siden tomta også ligger på grunneier Torbjørn Glørstad sin eiendom. Det har videre blitt reist
spørsmål om kommuneadministrasjonens oppfølging av avtalen når det gjelder håndtering av
refusjonskravet. Det er på det rene at refusjonskravet med unntak av refusjon for B9 er betalt,
og at Hitra kommune i 2018 måtte regnskapsføre et tap på kr 190.599,- som følge av den
oppståtte situasjonen.
Saken har i perioden 2005-2018 blitt håndtert av mange ulike saksbehandlere i kommunen.
Saken har også flere eksterne interessenter. Leif Eriksen er grunneier i området. Torbjørn
Glørstad er også grunneier i området, men dette arealet utgjør en mindre del av det totale
arealet. Tomt B9 ligger både på Eriksen og Glørstad sin eiendom. Roar Sivertsen er daglig
leder i Vikantoppen AS, som har hatt ansvaret for utbygging av tomtene i området. Sivertsen
er også fullmektig for Leif Eriksen og var innleid byggeleder for Hitra kommune i forbindelse
med utbygging av infrastrukturen i Vikan Nord.

1.2 Bestilling

Formannskapet i Hitra kommune fattet i sak 89/18 følgende vedtak:
«Med bakgrunn i oppfølgingen og gjennomføringen av kommunestyrets vedtak i sak 220/06
ber formannskapet herved om at kontrollutvalget foretar en kritisk gjennomgang av saken, og
da slik at det:
a) Fører til læring og bedre oppfølging av vedtak og inngåtte avtaler
b) Blir tydeliggjort hva som har sviktet i oppfølgingen av den aktuelle sak og den aktuelle
avtale, og da særlig i forhold til å kunne unngått det aktuelle tap både i form av kroner
og omdømme
c) Også framkommer om avtalen og oppfølgingen av denne har vært god nok i forhold til
oppfølging knyttet til plan- og byggesaksbehandling og til drifts – og vedlikeholdsansvar
knyttet til den aktuelle infrastruktur»
Kontrollutvalget vedtok i sak 26/18 å be revisjonen undersøke saksgang, oppfølging og
gjennomføring av vedtak og inngåtte avtaler i saken. Ordfører utdypet i telefonsamtale 04.april
2018 hvordan formannskapets vedtak pkt c) skulle oppfattes. Det man ønsket klarhet i, er
hvordan tillatelse til tilknytning av infrastruktur og vegrett ble gitt til omstridt tomt B9, samt hvem
som har ansvar for veg og veglys etter at utbygging er ferdigstilt. Revisor har ut over dette
oppfattet kontrollutvalgets bestilling som en oppsummering av formannskapets vedtak, og har
svart ut kontrollutvalgets bestilling.
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1.3 Problemstillinger
I saksopplysningene i sak 89/18 framgår det at formannskapet har bragt på det rene at det har
vært en svært uryddig oppfølging av kommunestyrets vedtak og den inngåtte avtale. Videre
heter det at tapet sannsynligvis kunne vært unngått med mer presis og koordinert oppfølging,
og at saken også kan ha uheldige konsekvenser i form av det som kan oppfattes som både
tilfeldig og ikke likebehandlende forvaltning.
På bakgrunn av dette, vil vi undersøke om følgende påstander framsatt i sak 89/18 beskriver
håndtering av kommunestyrets vedtak og oppfølging av avtalen med Leif Eriksen.


Det har vært uryddig oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 220/06



Det har vært uryddig oppfølging av inngått avtale med Leif Eriksen



Kommunens tap kunne vært unngått

Prosjektet er gjennomført som en undersøkelse og ikke som en forvaltningsrevisjon. Det er
derfor ikke utledet revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav og forventninger kommunens
praksis vurderes opp mot. For at revisor likevel skal kunne knytte vurderinger til de faktiske
forhold, har vi valgt å undersøke om fakta bygger opp under påstander som kommer fram i
saksopplysninger i sak 89/18.

1.4 Metode

Vi har intervjuet følgende personer:
•

Ordfører Ole Laurits Haugen

•

Rådmann Laila Hjertø

•

Økonomisjef May H. Lian

•

Assisterende rådmann Harald Hatle

•

Kommunalsjef plan og brann Dag R. Bjørnstad

•

Tidligere kommunalsjef drift og eiendom Ann Magritt Glørstad

Revisor har vært i kontakt med tidligere økonomisjef Edel Myhren og Roar Sivertsen
(Vikantoppen AS) pr telefon. Myhren forklarte at hennes rolle i saken har vært å sende ut krav
i henhold til vedtatt betalingsplan og på denne måten følge opp kommunestyrets vedtak.
Sivertsen ble intervjuet for å få fram eventuelle ulike oppfatninger knyttet til kommunens
håndtering av saken. Grunneiere er ikke intervjuet.
Intervjuene er gjennomført etter intervjuguide og alle intervju er verifisert.
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Rådmannen, kommunens økonomiavdeling og planavdeling har besvart konkrete spørsmål
knyttet til planarbeid og regnskapsføring. Tidligere rådmann Roger Antonsen har også svart
på konkrete spørsmål knyttet til innbetaling av refusjon.
Data er også samlet inn gjennom dokumentgjennomgang. Revisor har gjennomgått relevante
politiske saker, samt tilgjengelig dokumentasjon i form av eposter.
Det innsamlede datamaterialet er vurdert som tilstrekkelig for å undersøke om påstander om
uryddig oppfølging av kommunestyrevedtak og avtale, og om kommunens tap kunne vært
unngått, er korrekte.
Det er likevel ikke mulig for revisor å bekrefte at vi har fått tilgang til alle relevante eposter, noe
som kan være en metodisk svakhet. Dersom det forefinnes epostkorrespondanse eller annen
dokumentasjon som revisor ikke har hatt tilgang til, vil dette kunne påvirke revisors
kommentarer.
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2 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK

I dette kapittelet beskriver vi hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Data er hentet fra
verifiserte intervjuer og kommunale saksdokumenter.

2.1 Problemstilling

Vi undersøker om fakta underbygger følgende påstand:
•

Det har vært uryddig oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 220/06

Prosjektet er gjennomført som en undersøkelse, og det er derfor ikke utledet revisjonskriterier.
Revisjonskriterier er de krav og forventninger kommunens praksis vurderes opp mot. Revisor
har gjort vurderinger på bakgrunn av vedtak, inngåtte avtaler og data fra intervju og
tilgjengelige dokumenter for å undersøke om fakta bygger opp under påstander som kommer
fram i saksopplysninger i sak 89/18.

2.2 Data
2.2.1 Politisk behandling
Prosjektet ble initiert av et politisk ønske om å utvikle Fillan mot sjøen, fra eksisterende
sentrum og over eiendommen gnr. 92 bnr. 1. I formannskapets sak 220/06 går det fram at
bakgrunnen for at det har vært ført forhandlinger mellom kommunen og grunneier Eriksen, er
ønske om at kommunesenteret skal sikres en naturlig utvikling mot sjøen.
I intervju kommer det fram at kommunens oppfatning var at grunneier Eriksen ikke var
interessert i å selge areal som kunne benyttes til framtidige tomteområder, og at grunneier
samarbeidet med andre aktører som ønsket å bygge boliger. Det var likevel klart at grunneier
var positiv til å selge areal mot sjøen. Kravet fra grunneier var at han måtte få godkjent et annet
areal til boligformål, inkludert regulering av arealet. Kommunen ga aksept til areal til
boligformål, og det ble enighet om at grunneier selv kunne utvikle det aktuelle tomteområdet.
For å unngå av kommunen ble avlåst, ble det avtalt at kommunen skulle ha vederlagsfri rett til
sti langs sjøen, og man ville sikre seg at boligbyggingen ikke gikk i konflikt med dette. Det
arealet kommunen ønsket å kjøpe, var fundert i planprosesser internt i kommunen.
I etterkant ble det utarbeidet en egen avtale som regulerte kommunens oppgave og rolle i det
tomteområdet som grunneier Eriksen selv skulle utvikle. I intervju heter det at kommunen tok
ansvar for å regulere grunneiers eiendom som var planlagt for utbygging. Kommunen skulle
står for utbygging av veg, vann og kloakk mot at grunneier forpliktet seg til en trinnvis refusjon
av utbyggingskostnadene. Kommunens begrunnelse for å inngå en slik avtale var ønsket om
å ha kontroll med boligbygging i kommunen generelt. I tilfeller der grunneier ønsker å utvikle
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tomteområder, men ikke ønsker å forskuttere kostnadene knyttet til reguleringen, er det ikke
uvanlig med denne typen avtaler.

2.2.2 Reguleringsplan
Figur 2 viser følgende gjennomførte planendringer etter planvedtak Vikan Nord i
kommunestyret 27.04.2006:
2. Endring vedtatt 25.10.2010, sak 109/10 (gjestehavn omreguleres til småbåthavn)
3. Endring vedtatt 29.08.2011, sak 74/11 (endringen omfattet område B2, og gjelder
adkomst, parkering og lekeområder knyttet til dette området)
4. Dispensasjon gitt 13.06.2013, sak 34/13 (bygging ut over byggegrense i felt B7, økt
utnyttelse i feltene B5-B7 (dette er benevnelse etter gammel plan), endring i takvinkel,
vilkår for dispensasjon er at lekeplass FL2 skal opparbeides og ferdigstilles av utbygger
innen første leilighetsbygg er ferdigstilt)
5. Planvedtak Felt B14 i KST 17.09.2015, sak 77/15
6. Planvedtak Del av Vikan Nord i KST 17.03.2016, sak 25/16 (innregulering av tomtene
B5-B7 og endring i B1-B4) Endringene gjelder høyere utnyttelsesgrad
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Figur 2.

Gjennomførte planendringer Vikan Nord

Kilde: Ordføreren i Hitra kommune

I sak 161/05 vedtok Komite for teknisk, plan, landbruk og miljø å legge forslag til
reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for del av eiendommen Vikan Nord gnr. 92 bnr.
1 ut til offentlig ettersyn. I saken framgår det at Hitra kommune i samråd med grunneier Eriksen
har igangsatt regulering av området nordøst for Fillan sentrum med tanke på å utvide
kommunesenteret Fillan, og få til en sentrumsutvikling ned mot sjøen. I saken presenteres
viktige momenter; å utvikle aktiviteter og attraksjoner som gjør at den nye sjøfronten blir brukt
av flest mulig, og at sjøfronten må være/føles som felleseie samt at kommunesenteret (endelig)
får sjøkontakt.
Kommunestyret vedtok i sak 55/06 (27.04.2006) reguleringsplan for Vikan Nord. Kunngjøring
av oppstart av planarbeidet ble vedtatt i sak 161/05, og første gangs behandling ble
gjennomført i sak 040/06 22.02.2006. Offentlig ettersyn er gjennomført i perioden 20.10.2005
til 20.11.2005, og andre gang behandling ble gjennomført i sak 032/06 (15.03.2006).
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Det går fram av formannskapets saksframlegg (sak 108/17) at områdene som i reguleringsplan
av 2008 blir betegnet som B5-B8 i ettertid har blitt omregulert i forbindelse med detaljregulering
av del av Vikan Nord.
Hitra kommunestyre behandlet i sak 25/16 (17.mars 2016) merknadsbehandling og
egengodkjenning av reguleringsplan for Del av Vikan Nord, gnr 92 bnr 1 mfl. I
saksopplysningene heter det at bakgrunn for saken er å tilrettelegge for boligbygging med
tilhørende infrastruktur. Videre heter det at det er avvik fra overordnet plan (arealplan opp mot
reguleringsplan) ved at det i gjeldende plan kun er areal langs Vikantoppvegen som er regulert
til bolig og at resterende areal er gjengitt til friluftsformål. Det ble gitt tillatelse til igangsetting til
endring av planen for å kunne sørge for høy utnyttelse av arealene egnet til bolig.
Kommunestyret egengodkjente i hht pbl § 12-12 og naturmangfoldsloven § 7 del av Vikan
Nord, deler av gnr 92 bnr 1 mfl med 6 vilkår. 3 I følge grunneier Eriksens representant er
kostnader knyttet til utvidelse av reguleringsplanen og infrastruktur til det nye området i sin
helhet bekostet av Vikantoppen AS.
I forbindelse med reguleringsendringen blir det ifølge ordfører en ny benevnelse på området
B1. Dette området blir nå benevnt B14. Samtidig betyr endringen at kommunen gir større
rettigheter til å utnytte området.
Håndtering av byggesak på tomt B9 er beskrevet i avsnitt 3.3.9
Det har også blitt gjort øvrige planendringer tilknyttet Vikan Nord, uten at alle har direkte
betydning/konsekvens for den inngåtte avtalen.

2.2.3 Tidslinje – politisk behandling
Formannskapet vedtok i sak 220/06 å «godkjenne avtalen mellom Hitra kommune og Leif
Eriksen om erverv av deler av gården Vikan, gnr. 92 bnr. 1 i det omfang som kjøpekontrakt
m/kartvedlegg viser». Videre tiltres avtale som regulerer forholdet mellom Hitra kommune og
Leif Eriksen på del av Vikan som ikke inngår i grunnervervet. Kommunestyret fattet tilsvarende
vedtak 09.11.2006. Arealet som erverves av Hitra kommune utgjør det sørlige og østlige del
av reguleringsplan for Vikan Nord og det henvises til vedlagt kart. Avtalen er datert 06.10.2006
og underskrevet av ordfører i Hitra kommune 14.11.2006

3

Kommunestyret møteprotokoll av 17.03.2016
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Innholdet i avtalen mellom Hitra kommune og eier av gnr. 92 bnr. 1 vedrørende det resterende
areal som inngår i reguleringsplan for Vikan Nord vedtatt i sak 055/06 27.04.2006, som
kommunestyret tiltrer i sak 220/06, omtales i avsnitt 3.3.
Formannskapet vedtok i sak 161/09 (15.10.2009) et tillegg til avtale mellom Hitra kommune og
Leif Eriksen, «vei 2 – Vikan Nord». I avtalen fra 2006 heter det at Hitra kommune skal
forskuttere utgifter til veg, vann og kloakk og avtalen regulerer hvordan tilbakebetaling av
forskutterte skal skje. Avtalens punkt 4, 4.ledd slår fast at ved salg av hele eller deler av
boligområdet eller oppstart av bygninger innenfor et boligområde skal Hitra kommune
refunderes de utlagte kostnader av eier av gnr. 92 bnr. 1 for de boligområder som helt eller
delvis er solgt eller påbegynt. I saksopplysningene heter det at eier mener at oppgjør av
forskutterte utgifter skal skje ved byggestart og at det har vært gjennomført flere møter med
eier for å avklare forståelsen av oppgjørstidspunkt. Formannskapet vedtar nytt punkt 5 i
avtalen, der det heter at det vedrørende refusjon veg «Klumpen» er oppgjørstidspunktet for
B1, B3 og B4 ved byggestart. Oppgjøret skal skje med tillegg av renter beregnet fra
ferdigstillelse av byggeregnskap og senest fra 01.oktober 2009 til oppgjørsdato.
Renteberegningen skjer i henhold til snittrenter for Hitra kommunes innlån. Kommunestyret
behandlet saken i sak 112/09 (12.11.2009).
Kommunestyret behandlet i sak 119/09 spørsmålet om å kjøpe tomteområdet B5, B6 og B7 til
en samlet pris på kr 1.100.000,- Kjøpet er knyttet til Ungbo-prosjektet 4. Det framgår i
formannskapets sak 161/09 at grunneier Eriksen i brev av 29.09.2009 tilbyr tomtene B5, B6
og B7 til en samlet pris kr 1.100.000,-, men at rådmannen i denne saken ikke fremmer
innstilling i forhold til kjøpsavtale. Det pekes også i formannskapets sak 161/09 på at
kommunen ga signaler om ønske om å kjøpe tomteområdene B5, B6 og B7 på samme
kjøpsvilkår som er satt for tomteområdene B1, B3 og B4. Tomteområdene er en del av
utbyggingsområdet der kommunen forskutterer kostnader til veg, vann og kloakk. Saken ble
utsatt to ganger, siste gang 17.12.2009. Kommunestyret behandlet saken på nytt 14.04.2010,
der det går fram at tomtene er solgt og at videre forhandlinger derfor ikke ble gjennomført.
Formannskapet

behandlet

i

sak

108/17

og

65/17

(16.05.2017)

refusjon

av

utbyggingskostnader infrastruktur.

4

Ungbo-prosjektet: Omhandler boliger for utviklingshemmede
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Ifølge intervju fikk formannskapet først i fjor sommer lagt fram dokument som viser at grunneier
Eriksen i 2017 bemyndiget Vikantoppen AS som fullmektig.

5

Forespørsel til Hitra kommune pr telefon 26.03.2019
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3 OPPFØLGING AV AVTALEN

I dette kapitlet beskriver vi oppfølging av avtalen og kommunens økonomiske tap. Data er
hentet fra kommunale sakspapirer, intervju og tilgjengelig dokumentasjon (eposter).

3.1 Problemstilling

Vi undersøker om fakta underbygger følgende påstander:


Det har vært uryddig oppfølging av inngått avtale med Leif Eriksen



Kommunens tap kunne vært unngått

Prosjektet er gjennomført som en undersøkelse, og det er derfor ikke utledet revisjonskriterier.
Revisjonskriterier er de krav og forventninger kommunens praksis vurderes opp mot. Revisor
har gjort vurderinger på bakgrunn av vedtak, inngåtte avtaler og data fra intervju og
tilgjengelige dokumenter for å undersøke om fakta bygger opp under påstander som kommer
fram i saksopplysninger i sak 89/18.

3.2 Data
3.2.1 Inngåtte avtaler
Avtaler ligger vedlagt – se vedlegg 2 og vedlegg 3
Kjøpekontrakt for fast eiendom mellom grunneier Eriksen og Hitra kommune er signert av
grunneier gnr 92, bnr 1 06.oktober 2006 og av Hitra kommune v/ordfører 14.november 2006.
Kjøpesum finansieres av konto 29100410 Næringsareal og konto 29100500 Ægir. Avtalen er
tinglyst (dagboknr. 314479). Dette området ligger utenfor tomteområdet B1-B9.
Avtalen mellom eier av gnr. 92 bnr. 1 Leif Eriksen og Hitra kommune vedrører det resterende
arealet som inngår i reguleringsplan for Vikan Nord. Reguleringsplanen er vedtatt 27.april 2006
sak 55/06. Avtalen forutsetter at parsell av gnr. 92 bnr. 1, som utgjør den sørlige og østlige
delen av reguleringsplanen for Vikan Nord, blir overdratt til Hitra kommune. Hitra kommune
forplikter seg gjennom avtalen til å bekoste arkeologiske utgravninger som berører
vegadkomst til boligområde B1-B9. Videre skal Hitra kommune forestå framføring av veg, vann
og kloakk til områdegrensen av boligområdene B1 til B9. Utgifter til veg, vann og kloakk skal
forskutteres av kommunen. Hitra kommune får vederlagsfri rett til å opparbeide
stier/gangveger i henhold til reguleringskart og allmennheten gis vederlagsfri ferdselsrett langs
disse stiene/gangvegene. Kommunen skal ikke opparbeide parkeringsplass. Hitra kommune
forplikter seg også til å ha driftsansvar for vann- og kloakkanlegg fram til boligområde B1-B9,
mens driftsansvar for veg gjelder inntil de forskutterte utgiftene for området er refundert.
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Prosjektering av fremføring av veg, vann og kloakk til B1-B9 skal skje i samarbeid mellom Leif
Eriksen og Hitra kommune ved at begge deltar i en prosjektgruppe. Vegframføring skal være
fullført innen 15.oktober 2007.
Det skal utarbeides et prosjektregnskap som begge parter har tilgang til.
Leif Eriksen forplikter seg til å gi alle boligområdene tinglyst rett til veg, framføring av vann,
kloakk, tele og el-kabler. Videre forplikter Eriksen seg til at utbyggingen skal skje iht.
reguleringsplan for Vikan Nord, og til å gi Hitra kommune beskjed før boligområder blir
overdratt og før oppføring av bygninger iverksettes.
Avtalen forutsetter at Eriksen tilbakebetaler de forskutterte midlene i henhold til en fastsatt plan
og konkret fordeling mellom boligområdene (se avsnitt 3.2.2), og avtalen stiller opp
konsekvenser av brudd på avtalens bestemmelser.
Avtalen er signert av Leif Eriksen 04.oktober 2006 og 14.november 2006 av Hitra kommune v/
ordfører. Avtalen er tinglyst 10.april 2007.
Formannskapet i Hitra vedtok i sak 161/09 et tillegg til avtalen fra 2006. Tillegget gjaldt
oppgjørstidspunkt og renteberegning for boligområdene B1, B3 og B4.
I intervju kommer det fram en oppfatning fra administrasjonen om at vedtatte endringer i
reguleringsplanene førte til at område B14 ble en del av avtalen (som i utgangspunktet omfattet
området B1-B9). Revisor har fått forklart at området B14 etter endringen benevnes B1. Videre
heter det i intervju at kommunen mener det ikke var avtale knyttet til området som hadde den
gamle benevnelse B14, og at det stilles spørsmål om avtalen omfatter ny B1 (som da er både
gammel B1 og B14) eller gammel B1.Det framkommer også en oppfatning om at endringen
av reguleringsplanen i 2016 betydde en utvidelse av reguleringsplanen til å omfatte et større
område, men at kostnader knyttet til infrastruktur av det nye området ikke omfattes av avtalen
fordi det er bekostet av utbygger.
Kommunalsjef drift og eiendom, økonomisjef og rådmann i Hitra kommune hadde 16.
september 2015 et møte vedrørende refusjonskrav utbygging Vikan Nord. Dette framgår av
epost av 17. september 2015 fra kommunalsjef til møtedeltakerne. I eposten heter det at
grunneier Eriksens representant ikke er kjente med en avtale der det er anført at kommunen
kan kreve refusjon for utbygging av B14, men at B14 oppfattes som innlemmet i eksisterende
oppsatte oppgjør. Benevnelsen B14 er ikke nevnt i avtalen. Det går fram av eposten at de
totale kostnadene som er grunnlaget for refusjonen er om lag 4,4 millioner kroner, og at
prosentfordeling pr. tomt er omforent. Det legges til grunn at fordelingen omfatter B1-B9.
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I intervju kommer det videre fram at Hitra kommune oppfatter at det er en sammenheng mellom
disse to avtalene, mens avtalepart ikke mener at den ene avtalen ikke er en forutsetning for
den andre
Vikantoppen AS trådte inn i avtalen med Hitra kommune gjennom avtale med grunneier
Eriksen. Det ble ikke utformet ny avtale med Hitra kommune. I brev av 14.september 2017 gir
grunneier Vikantoppen AS fullmakt til å representere grunneier i den videre avklaring om
innhold og forståelse av avtalen 6.

3.2.2 Avtale om tilbakebetaling av forskutterte midler
Avtalen av oktober/november 2006 har bestemmelser om hvordan forskotterte utgifter skal
tilbakebetales (se tabell 1).
Ved salg av hele eller deler av et boligområde, eller ved oppstart av oppføring av bygninger
innenfor et område, skal Eriksen tilbakebetale de forskotterte utgiftene for det/de konkrete
boligområdet(-ene). Avtalen viser hvordan de forskotterte utgiftene fordeles på de 9
boligområdene. Fordelingen skjer etter total arealstørrelse som framgår av reguleringskartet.
Prosentvis fordeling mellom boligområdene framgår av tabell 1.
Tabell 1.

Prosentvis fordeling av utgift pr. boligområde
Boligområde

Andel av
utbyggingskostnad

B1

11,98 %

B2

31,14 %

B3

13,77 %

B4

11,38 %

B5

6,59 %

B6

5,38 %

B7

6,59 %

B8

5,99 %

B9

7,18 %

Oppgjørstidspunkt er i henhold til avtalen 30 dager etter helt eller delvis salg av boligområde,
eller oppstart av bygging i det enkelte boligområdet. Når 6 boligområder helt eller delvis er

6

Fullmakten er gitt i tilknytning til uenigheten som oppsto vedr tomt B9
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solgt eller påstartet med bygging, forfaller hele det gjenstående forskotterte beløp til betaling.
Betalingsfristen er 30 dager. Dersom avtalens bestemmelser om oppgjørstidspunkt eller
underretningsplikten ikke overholdes forfaller hele gjenstående forskottert beløp til betaling
med øyeblikkelig virkning.
I 2009 ble det vedtatt endring i avtalen som sa at oppgjørstidspunktet for boligområdene B1,
B3 og B4 skulle være ved byggestart. Det ble også avtalt at oppgjøret skulle skje med renter,
beregnet fra ferdigstillelse av byggeregnskap og senest fra 01.oktober 2009 og til
oppgjørsdato. Renteberegning skulle skje i henhold til snittrente for Hitra kommunes innlån.
I intervju kommer det fram at Vikantoppen AS gjennom avtale med grunneier Eriksen har
tiltrådt grunneiers avtale med Hitra kommune. I den forbindelse ble det avklart mellom
avtalepartene at gjenstående refusjonskrav skulle betales av Vikantoppen AS. Det ble ikke
inngått ny avtale med Hitra kommune.

3.2.3 Administrasjonens oppfølging av avtalen
I komite for teknisk, plan, landbruk og miljø sine saker 150/05 og 161/05 (29.09.2005) hva
gjelder forslag til reguleringsplan for Vikan Nord, del av gnr. 92 bnr. 1, Fillan heter det at det er
opprettet en referansegruppe. Oppnevnelsen er gjort i formannskapet 08.12.03 og har bestått
av representant fra formannskapet, grunneier, representanter fra kommunens administrasjon
og ulike brukerrepresentanter. Referansegruppen har hatt flere møter i perioden 2004-2005
og er knyttet til planarbeidet i utredningsfasen. Grunneiers representant bekrefter i epost av
30.november 2017 at det ble opprettet en referansegruppe ledet av daværende plansjef i Hitra
kommune.
I intervju kommer det fram at det ikke har vært prosjektgruppe knyttet til utbyggingen av Vikan
Nord.
Videre

framgår

det

av

saksutredningen

at

det

er

foretatt

undersøkelser

for

arkeologi/kulturminner i regi av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Det ble gjort et vesentlig funn
og området reguleres til Steinalderboplass iht. kulturminneloven.
Revisor har fått dokumentert prosjektregnskap.
Ifølge brev av 09.mai 2014 ble det i møte 07.mars 2014 avklart at Hitra kommune har bekostet
installasjon og etablering av veglys i området. Kostnader med drifting skal bæres av
eier/bruker, som i dette tilfellet er Vikantoppen AS. Vi presiserer at møtet dreide seg om en
avklaring av hvem som skal drifte veglys, ikke om kostnaden er en del av refusjonskravet. Til
stede på møtet var grunneier Eriksen, grunneiers representant, assisterende rådmann og
kommunalsjef drift og eiendom i Hitra kommune. Det er uenighet mellom partene hvorvidt dette
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er en del av refusjonsgrunnlaget. I sitt høringssvar skriver rådmannen at nærmere
undersøkelser viser at kostnad til veglys ligger inne i prosjektregnskapet og er tatt inn i
refusjonskravet. Det er dokumentert at kostnaden er anvist.
I en vurdering gjort av advokat Terje Svendsen 15.mai 2017 heter det at Hitra kommune skal
ha driftsansvaret for vegen inntil de forskutterte utgifter for området er refundert. Kommunen
vedtok i ettertid å avskrive deler av totalsummen, og Svendsen sier at dersom kommunen ikke
ønsker å ha driftsansvar for vegen, kan det være aktuelt å inngå ny avtale om at driftsansvaret
overtas mot at refusjonskrav for B9 avskrives.
I brev av 04.april 2018 gjør kommunalsjef drift og eiendom det klart at driftsansvar for veg til
tomteområdet ikke lengre hviler på Hitra kommune. Dette begrunnes med at det er sendt
oppgjørskrav for siste del av forskutteringen og at avtalevilkårene dermed er oppfylt fra
kommunens side.
Våre informanter er tydelige på at kommunen har hatt for liten oversikt over avtaler og
oppfølging av disse. Som en konsekvens av dette er det igangsatt et arbeid med å framskaffe
en totaloversikt. Kommunen ansatte i 2018 en controller som har ansvar for å registrere alle
avtaler i systemet Mercell 7.
Kommunikasjon mellom partene i denne saken har etter avtaleinngåelsen i stor grad vært pr.
epost. Det framgår av intervjuer at det er uklart hvor mye muntlig dialog det har vært i saken;
både internt i kommunen og mellom avtalepartene. I intervju fremkommer det også at det har
vært gjennomført flere møter med tidligere rådmann, tidligere økonomisjef og tidligere
kommunalsjef drift og eiendom. Dette underbygges av epostutveksling, men revisor har ikke
sett møtereferater.

3.2.4 Ansvarsfordeling
Den vanlige arbeidsfordelingen mellom politikk og administrasjon er at kommunestyret fatter
vedtak og at videre oppfølging ligger til rådmannen eller den rådmannen delegerer.
Kommunestyret kjenner bare rådmannen. Ordfører sier likevel at det i denne saken opp
gjennom årene er stilt spørsmål om oppfølgingen av saken.
Det er enhet Plan, miljø og landbruk som har ansvar for planarbeidet i Hitra kommune.
Ansvaret omfatter også arbeidet med reguleringsplaner. Ifølge rådmannen har kommunalsjef

7

Mercell kan beskrives som et system for avtalehåndtering.
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drift vært tillagt ansvaret for avtalen mens enhet økonomi har hatt ansvar for selve
innfordringsarbeidet.
Det formelle ansvaret for oppfølging av politiske saker ligger til fagsjefen. Det følger av
fagområdet hvilken fagsjef som er ansvarlig. I intervju kommer det fram at dette ikke følger av
delegasjonsreglementet, men at det er en vanlig arbeidsfordeling. Ansvarsområdet reguleres
av arbeidsavtaler.
Kommunens matrikkel er ifølge informanter oppdatert til enhver tid.
Hitra kommune har retningslinjer for avskriving av fordringer, og det går fram i punkt 10.1
«Saksgang og ansvarfordeling i innfordringsarbeidet» at økonomiseksjonen skal koordinere
og kvalitetssikre alt innfordringsarbeid i kommunen og rapportere om status. Det går fram av
«retningslinjer for endring av låne– og betalingsbetingelser og sletting av deler av krav» at
normal inkassoprosedyre som hovedregel skal iverksettes, men at det kan inngås avtale om
endring av låne– og betalingsbetingelser dersom debitor har kortvarig eller mer omfattende
økonomiske problemer. For krav uten tvangsgrunnlag kan tilbakebetalingstiden økes med
inntil 1 år, og tilsvarende tvangsgrunnlagets varighet for krav med tvangsgrunnlag.
I intervju kommer det fram at mens assisterende rådmann Harald Hatle var ansvarlig for
avtalen knyttet til kjøp av eiendom fra grunneier av gnr. 92 bnr. 1, var det kommunens
planavdeling i samarbeid med jurist Terje Svendsen som hadde ansvaret for å utarbeide
avtalen knyttet til regulering og utbygging av Vikan Nord. Det siste bekreftes av
korrespondanse mellom kommunen og Svendsen. Avtalen er signert av ordfører.
Daværende økonomisjef Edel Myhren hadde ansvaret for oppfølging av de økonomiske
forholdene knyttet til avtalen om Vikan Nord, noe som framgår av utsendte refusjonskrav og
som bekreftes på forespørsel. I forbindelse med at daværende økonomisjef fratrådte sin
stilling, ble kommunalsjef drift og eiendom orientert om status i saken. Alle opplysninger knyttet
til økonomiske forhold skulle være tilgjengelig på L-fila 8. Nåværende økonomisjef ønsket at
kommunalsjef drift og eiendom skulle stå for videre oppfølging av avtalen. Kommunalsjef drift
og eiendom hadde ansvar for renteberegninger og å gi informasjon til økonomi om tidspunkt
for utsendelse av refusjonskrav. Også rådmannen har bedt økonomi om å sende ut
refusjonskrav. Økonomi/fakturering var hele tiden ansvarlig for å sende ut refusjonskravet.
Det har vært konferert med advokat for å avklare hvorvidt kommunens refusjonskrav står seg,
noe som jurist har bekreftet.

8

L-fila: intern mappe som rådmannsteamet har tilgang til
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Kommunalsjef drift og eiendom var siste gang i befatning med saken 16.desember 2016.
Kommunalsjef drift og eiendom var ikke i jobb i perioden 19.desember 2016 til 08.februar 2018.
Nåværende økonomisjef fikk kjennskap til saken i mai 2015 gjennom epost fra ordfører (se
avsnitt 3.3.5.
Rådmannen ble kjent med at avtalen ikke var fullt ut gjennomført i 2017.
I intervju kommer det fram at ikke alle mener de har hatt oversikt og god nok innsikt i saken.
Det blir også pekt på at ansvaret ikke har vært tydelig plassert. Videre kommer det fram en
oppfatning av at kommunikasjon internt i organisasjonen ikke har vært tilfredsstillende i denne
saken. Revisor leser ut av eposter og annen dokumentasjon at det har vært flere interne møter
i kommunen om saken, men det er ikke framlagt møtereferat fra disse møtene. Rådmannen
sier at det skal skrives møtereferater, men at det ikke foreligger slik dokumentasjon i denne
saken ut over epostene.

3.2.5 Administrasjonens arbeid med innfordring av refusjonskrav
Ordfører etterspør i epost av 08.05.2015 rådmann og økonomisjef status på avtale med
grunneier Leif Eriksen. Ordfører spør om alt er refundert 9
Utgangspunktet for innfordringsarbeidet er den inngåtte avtalen, og det er beskrevet i avsnitt
3.3.2 hvordan refusjonskravet skal tilbakebetales. Avtalen ble justert i 2009, og ut over dette
har ikke politisk nivå hatt formell befatning med innfordringsarbeidet. Det er likevel slik at
politisk nivå var kjent med at administrasjonen hadde utfordringer i forhold til oppfølging av
avtalen.
I brev av 9.september 2009 skriver grunneier Eriksen at han hele tiden har vært av den klare
oppfatning at tidspunkt for refusjon skal være samtidig som byggestart på den enkelte tomt.
Som et tillegg til avtalen vedtok formannskapet i sak 161/09 (oktober 2009) at
oppgjørstidspunktet for B1, B3 og B4 skal være ved byggestart og med tillegg av renter. I sak
161/09 heter det at eier har solgt 3 områder: B1, B3 og B4.
Hitra kommune fremmer i brev og faktura av 02.juni 2010 refusjonskrav for B1, B3 og B4 (andel
37,1 %) inkl. renter. Kravet fremmes under henvisning til at byggestart har skjedd.
Hitra kommune fremmer i brev og faktura 23.juni 2010 refusjonskrav for B9 (andel 7,18 %)
ekskl. renter. Kravet fremmes under henvisning til at område B9 er solgt.

Avtalen som det henvises til, er knyttet til eiendomserverv, regulering og opparbeidelse av infrastruktur, der
kommunen har forskuttert og som grunneier skal refundere.
9
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Hitra kommune korrigerer sitt krav av 02.juni 2010 i brev av 31.desember 2010 til å gjelde B3
og B4 (andel 25,15 %) inkl. renter. Korrigeringen skyldes at det er på disse tomtene byggestart
har skjedd, og kravet er betalt 11.februar 2011.
Hitra kommune fremmer nytt refusjonskrav i brev av 14.juni 2011. Det kreves refusjon for hele
forskutteringen av veg, med reduksjon av tidligere refusjonskrav for B3, B4 og B9. Kravet
begrunnes med at 6 boligområder er solgt, og opplysninger om at områdene B5, B6 og B7 er
solgt våren 2010.
Grunneier Eriksen orienterer i brev av 11.juli 2011 om status for salg av tomter. Det framgår
at brevet at B3 og B4 er solgt og refusjon gjort opp med avtalt beløp. Tomt B1 er solgt og
refusjon skal gjøres opp i henhold til vedtak i kommunestyret 12.11.2009. Tomtene B2, B5,
B6, B7 og B8 eies av Eriksen og det foreligger opsjon på tomtene.
I brev av 11.august 2011 fra Hitra kommune til grunneier Eriksen viser kommunen til at det er
fremmet refusjonskrav på B5, B6 og B7 på bakgrunn av informasjon gitt av grunneier våren
2010. Grunneier Eriksen skriver i brev av 15.august 2011 til rådmann Roger Antonsen at
oppfatningen av at tomt B5, B6 og B7 er solgt, er en misforståelse.
Hitra kommune sendte 09.januar 2012 brev og faktura vedrørende refusjon for B2 (andel 31,14
%) inkl. renter.
Hitra kommune sendte 16.juli 2015 refusjonskrav for B1 (andel 11,98 %) inkl. renter
Kommunalsjef drift og eiendom sendte 3.desember 2015 en oversikt over innbetalt og
gjenstående krav vedrørende infrastruktur Vikan Nord. I oversikten vises det til
telefonsamtaler, og det går fram at område B1, B2, B3 og B4 er utbygd og innbetalt.
Gjenstående krav er B5, B6, B7 og B8 (samlet kr 1.104.639,- + renter).
I korrespondanse mellom kommunalsjef drift og Roar Sivertsen (økonomisjef og rådmann er
kopimottaker) 27.mai 2016 framgår det at refusjonskrav for B5, B6, B7 og B8 er utestående,
og at Hitra kommune nå ønsker endelig oppgjør.
Roar Sivertsen skriver i epost 14. september 2016 at han ikke har mottatt eposten av 27. mai
2016. Sivertsen bekrefter utestående beløp, men peker samtidig på at reguleringsplan for
Vikan Nord nå er endret og at B5-B8 er omfattet av endringene. Videre peker Sivertsen på at
endringene medfører at det må bygges ut/endres på veger, vann og avløp. Dette endringen
bekostes i sin helhet av Vikantoppen AS. Sivertsen foreslår en ny tilbakebetaling, der kr
604.639,- betales pr. 01. januar 2017 og resterende kr 500.000,- betales 01. januar 2018.
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Kommunalsjef drift bekrefter i epost 17. oktober 2016 at oppgjørsdatoene 01. januar 2017 og
01. januar 2018 aksepteres. Både krav med forfall 01. januar 2017 og 01. januar 2018
presenteres inklusive renter. I eposten heter det at faktura på beløpene vil bli oversendt fra
kommunens økonomiavdeling iht. betalingsplan. Økonomisjef og fakturaansvarlig er
kopimottaker på eposten. Totalt beløp inkl. renter er kr 1.317.355,-.
16. desember 2016 gir kommunalsjef drift beskjed til fakturaansavarlig at Sivertsen ønsker å
innbetale hele beløpet og ber om at rentekrav for 2017 reduseres. Etter en tilbakemelding
samme dag fra Sivertsen, skal likevel restkravet innbetales i to avdrag, og kommunalsjef drift
skriver at rentekravet for 2017 dermed opprettholdes. Økonomisjef og rådmann er
kopimottaker på siste epost.
Hitra kommune sender refusjonskrav/sluttoppgjør 04. august 2017. Det kreves refusjon for B5,
B6, B7, B8 og B9 med tillegg av renter.
4. september 2017 mottar rådgiver kommunikasjonsenheten (økonomisjef og rådmann er
kopimottaker) epost fra Roar Sivertsen der det stilles spørsmål om hvorfor krav vedrørende
refusjon reguleringsplan Vikan Nord sendes til grunneier Eriksen. Det pekes på at det er avtalt
med kommunalsjef drift og eiendom at kravet skal sendes Vikantoppen AS. I eposten framgår
også at det er avtalt at restbeløp kr 603.125,- skal betales på nyåret 2018.
Det framgår også av samme epost at kr 714.300,- ble betalt tidlig i 2017.
I epost av 4. september 2017 gjør Sivertsen innsigelser på at det kommer krav vedrørende
tomt B9. Det pekes på at den aktuelle tomta var eid av e grunneier Glørstad før den ble solgt
til ny eier, og at denne tomta ikke vedkommer Vikantoppen AS.
Rådmannen sier i epost av 12. september 2017 at det har kommet fram at administrasjonens
avtale med Sivertsen ikke er i tråd med den godkjente avtalen med grunneier Eriksen.
Rådmannen peker på at administrasjonen ikke kan fravike politisk godkjente avtaler, og at B9
er omfattet av godkjent avtale med grunneier Eriksen. Rådmannen peker også på at oppgjør i
henhold til avtalen skulle vært sluttført for lengst. I epost av 12. september 2017 bekrefter
Sivertsen av avtalen mellom grunneier og Hitra kommune omfatter B9, men framholder at
kommunen ikke kan inngå en avtale som eies av tredjepart. Sivertsen viser til at kommunalsjef
drift har bekreftet at kommunen ikke har grunnlag for å kreve refusjon for tomt B9 av ny eier
(se avsnitt 3.3.8), og at det er bekreftet skyldig beløp på om lag 1,3 millioner kroner. Det bes
om at det gjennomføres et oppklaringsmøte snares mulig.
Rådmannen i Hitra skriver 29. november 2017 at formannskapets holdning i spørsmålet Vikan
Nord og B9 er at utestående fordringer skal inndrives snarest. Rådmannen bekrefter også at
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Hitra kommune ikke har hjemmel til å inndrive fordringen hos tredjepart (se ovenfor). I tilsvar
til denne eposten fra Sivertsen heter det at det har vært en muntlig avtale mellom partene at
det ikke kunne kreves refusjon fra grunneier for B9, og at det foreligger dokumentasjon fra
tidligere driftssjef som bekrefter sluttoppgjør på tomtene B1-B8.
I epost av 11. desember 2017 fra rådmannen til grunneiers representant vedrørende refusjon
for tomt B9 heter det at kommunens holdning er at avtalen mellom Hitra kommune og grunneier
Eriksen gjelder, og at denne ikke kan endres av administrativt ansatte i kommunen.
Rådmann i Hitra kommune mottok 15. januar 2018 epost fra Vikantoppen AS v/Roar Sivertsen
der det framgår at faktura vedrørende rest infrastruktur Vikan kr 381.126,56 ikke vil bli betalt.
Årsaken til at fakturaen bestrides er at beløpet oppfattes som uavklart iht. inngåtte
avtaler/mangel på inngåtte avtaler.
Roar Sivertsen skriver i epost 15. mai 2018 til rådmannen at det ikke er grunnlag for inkasso
på krav vedrørende infrastruktur Vikan Nord fordi fordringen er bestridt.
Det framgår av saksopplysninger i formannskapets sak 108/17 (mai 2017) at all refusjon med
unntak av refusjonskrav for tomt B9 er betalt.
5. juli 2018 ber rådmannen økonomisjefen gjøre nødvendige tiltak for å få gjennomført
innfordring av krav vedrørende infrastruktur Vikan Nord. Det åpnes for å bruke advokat Terje
Svendsen som rådgiver.
Kommunalsjef drift og eiendom opplevde kommunikasjon med avtalepartner som ryddig. I
intervju bekreftes det at det ble gjort avtaler med grunneiers representant om endring av
innbetaling. Økonomisjefen ble gjort kjent med dette.
I henhold til avtalen var grunneier Eriksen ansvarlig for å informere om tidspunkt for salg av
tomter. I intervju kommer det fram at dette ikke ble fulgt opp fullt ut, og kommunalsjef drift og
eiendom måtte på eget initiativ innhente opplysninger om tomtesalg. Det bekreftes i intervju at
rutinen var at avdeling plan sendte kopi av alle byggesaks- vedtak til driftsavdelingen, og de
har dermed hatt anledning til å være kjent med hvilke tomter det var igangsatt bygging på. I
dag er rutinen at alle vedtak i byggesaker oversendes enhet vann. Begrunnelsen for dette er
at det er enhet vann som har ansvar for å knytte nye bygningsenheter til det offentlige vann –
og avløpsnettet. Enhet vann var tidligere en del av enhet drift.
Grunneiers representant peker på at betalingsforpliktelser er overholdt, og at innbetalinger ble
gjort etter hvert som tomtene ble fradelt. Det er kommunen som har fradelingsmyndighet, og
på denne måten har kommunen selv oversikt over når fradeling skjer. Grunneiers representant

-Oppfølging av kommunestyrets sak 220/06-

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

bekrefter at det ble gjort endringer i forhold til innbetalingene og at disse endringen gjaldt hvor
fort det skulle betales inn.

3.2.6 Regnskapsføring av krav
Byggeregnskapet for prosjektet viser en totalkostnad på kr 4.499.547,50.
Ifølge økonomisjef er det å sende refusjonskrav på generell basis ikke er like hensiktsmessig
som innfordring av krav i faktureringssystem. Dette fordi et refusjonskrav i seg selv ikke gir et
dokumentert et krav i økonomisystemet og på den måten framgår det ikke i systemet at
kommunen har en fordring.
Rutinen er at alle refusjonskrav sendes til økonomiseksjonen for fakturering. Saken ligger da i
utgangspunktet i saksbehandlingssystemet før det konkrete refusjonskravet legges inn i
faktureringssystemet og inntektsføres.

3.2.7 Juridisk betraktning
Revisor bygger her på en juridisk betraktning som Terje Svendsen har gjort. Revisor har ikke
gjort egne juridiske vurderinger i denne saken.
Svendsen skriver i epost av 15. mai 2017 at han har gjennomgått materialet. Det pekes på at
framføringen iht. avtalens punkt 4 går fram til områdegrensen for hvert boligfelt, og at
infrastrukturen i sin helhet ligger på gnr. 92, bnr. 1. Det er derfor naturlig å inngå avtale med
den som er grunneier der tiltakene skulle utføres. Etter avtalen er eier av gnr. 92 bnr. 1 forpliktet
til å refundere Hitra kommune sine utgifter også til B9. Imidlertid reises det spørsmål om
kommunens krav er foreldet, og Svendsens vurdering på bakgrunn av avtalen er at kravet
framstår som foreldet. Samtidig heter det at foreldelse ikke inntrer før det blir påberopt, men
at det er nærliggende å tro at grunneier vil påberope seg et slikt forhold dersom innfordringen
fortsetter.

3.2.8 Uenighet om tomteområde B9
I brev av 11. juli 2011 peker grunneier Eriksen på at tomt B9 i hovedsak eies av en annen
grunneier (Torbjørn Glørstad). Videre skriver grunneier Eriksen at man er klar over at tomta er
en del av avtalen med Hitra kommune, men finner det urimelig at man skal hefte for refusjon
for denne tomta. Grunneier Eriksen er tydelig på at et slikt krav ikke blir akseptert. Grunneier
mener Hitra kommune har ansvar for at tomt B9 ligger inne i avtalen og at avtalen med
kommunen burde omfatte alle grunneiere. Grunneier peker også på at han har vært positiv
overfor kommunen i forbindelse med kjøp av areal (tomt for Hitra Helsetun, dyrkamark og
sjøareal).
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Hitra kommune skriver i brev av 11. august 2011 at kommunen forholder seg til den
avtaleforpliktelse grunneier har i henhold til avtale av 04. oktober 2006 når det gjelder B9.
Kommunen peker på at det ikke foreligger forhold som kan medføre avtaleugyldighet.
Rådmannen hadde 30. november 2017 en samtale med grunneiers representant. I ettertid
skriver rådmannen i epost at kommunen oppfatter at saken gjelder en avtale hvor Hitra
kommune har forskuttert utgifter som gjelder utbygging av grunneiers eiendom. Det pekes på
at det er grunneier Eriksen som har regulert og utbygd. Videre heter det at det faktum at
grunneier har inngått avtale med Hitra kommune som omfatter en annen grunneiers eiendom,
er et forhold mellom grunneierne og at det er grunneier som har ansvaret for denne feilen.
Grunneiers representant skriver i epost av 30. november 2017 at Hitra kommune var
tiltakshaver og sto for reguleringsarbeidet. Hitra kommune engasjerte på bakgrunn av
reguleringsplanen Prosjektutvikling Midt Norge til å detaljregulere utbyggingen av B1-B9.
Grunneier Eriksen skriver i brev til Hitra kommune 11. juli 2011 at kommunen var initiativtaker
både til kjøp av arealer fra eiendom gnr. 92 bnr. 1, ansvarlig for reguleringsplan og ansvarlig
for utbygging av infrastruktur i feltet. Grunneier peker på at det er liten tvil om at kommunen
som ansvarlig burde ha «orientert og innlemmet alle grunneiere i en slik avtale»
Ifølge grunneiers representant ble ikke eier av B9 involvert i planprosessen, og viser til at det
har vært flere møter mellom tidligere rådmann, tidligere økonomisjef og tidligere kommunalsjef
drift og grunneier av B9 med tanke på å oppnå enighet om at denne grunneieren skulle betale
utbyggingskostnader for B9. Grunneiers representant mener at Hitra kommune har hatt flere
muligheter til å kreve inn refusjon fra både tidligere og nåværende eier av B9.
I intervju kommer det fram en oppfatning av at det var kontakt mellom kommunen og
daværende eier av B9 vedrørende refusjon av kostnader til infrastruktur. Tidligere rådmann i
Hitra kommune bekrefter dette. Ifølge tidligere rådmann var Hitra kommune og grunneier B9
uenige om hvorvidt refusjon skulle beregnes etter tomteareal eller antall tomteandeler i
området. Det var også feil i forhold til selve oppmålingen av tomta. Som følge av denne
uenigheten ble saken aldri avgjort.
Daværende eier av tomt B9 kontaktet ordfører for å orientere om problemstillingene i forhold
til å få et svar fra kommunen knyttet til at han ønsket klarhet i hvor mye han skulle betale, hvem
som skulle betale etc. Daværende grunneier av B9 stiller i brev til Hitra kommune 6.februar
2011 spørsmål om innregulering av B9 vil få økonomiske konsekvenser for ham.
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Rådmannen svarer på forespørsel fra revisor at hun ikke er kjent med at det var kontakt med
daværende eier av B9 om betaling for infrastruktur, og at det heller ikke finnes noen
dokumenter som sier noe om dette.
Det går fram av epost av 15. desember 2017 fra Terje Svendsen at det ble forhandlet med
grunneier Eriksen og hans representant. Grunneier av B9 skriver i brev av 5.febrar 2011 at
han ikke på noe tidspunkt har vært involvert i reguleringsprosess eller avtaleinngåelse knyttet
til reguleringen.
Det går fram av formannskapets saksframlegg (sak 108/17) at områdene som i reguleringsplan
av 2008 blir betegnet som B5-B8 i ettertid har blitt omregulert i forbindelse med detaljregulering
av del av Vikan Nord. I forbindelse med omreguleringen er antallet boenheter som skal
belastes utbygd infrastruktur økt med de områdene som i ny plan omtales som B3 og B4. Tomt
B9 i gammel plan sin andel ville, hvis en fordelingsnøkkel hadde blitt utarbeidet i dag, dermed
blitt redusert til ca. 4 %.
I epost av 17.september 2015 går det at det er utfordrende at kommunen regulerte område B9
uten at riktig grunneier var involvert i prosessen. Kommunalsjef drift og eiendom peker på at
det vil kunne være vanskelig å inndrive. Rådmannen sier i sitt svar av 18. september 2015 at
hun er enig med kommunalsjef drift om at der det ikke foreligger en klar avtale, kan kommunen
ikke kreve inn noe. I sitt høringssvar presiserer rådmannen at dette er en bekreftelse på at
kommunen ikke kan kreve beløpet refundert fra Glørstad ( eier av gnr 91, bnr 1).
Hitra kommune har i epost av 17.november 2015 bekreftet overfor ny eier av B9 at det ikke
foreligger grunnlag for å kreve inndekking av felleskostnadene overfor ham. Dette begrunnes
med at det ikke er inngått avtale mellom kommunen og eier av tomt B9.
I intervju heter det at Hitra kommunes forståelse av avtalen, er at grunneier gnr. 92 bnr. 1 er
ansvarlig for refusjon av framført vei, vann og kloakk, og at kommunens avtaleansvar ligger i
å framføre dette. Hitra kommune mener at område B9 er omfattet av avtalen som er inngått i
november 2006. Det er ikke inngått avtale med ander grunneiere, og at det ikke er andre
grunneiere som er involvert i avtalen. Grunneiers representant mener at kommunen ikke kan
kreve refusjon for område B9 hos avtalepart, fordi tomta eies av en annen grunneier.

3.2.9 Byggesak tomt B9
I forbindelse med at tomt B9 ble bebygd, er det gitt opplysninger om tiltakets ytre rammer og
bygningsspesifikasjon. Det framgår at tiltaket ikke gir ny/endret adkomst, men det framgår ikke
hvilken type veg (riksveg/fylkesveg, kommunal eller privat veg) som er opparbeidet og åpen
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for alminnelig ferdsel, som tomta har adkomst til. Ferdigattest er gitt 14.06.2017 sak 225/17.
Det er søkt Hitra kommune om tilknytning til offentlig anlegg (vann og avløp). I godkjenning av
søknad om tiltak er det et vilkår at eiendommen skal knyttes til offentlig vannforsyning og
offentlig avløpsanlegg.
I en reguleringsplan angis det hva arealene i området som omfattes av planen, reguleres til.
Dette følger av pbl § 12-5. Reguleringsplan defineres i pbl § 12-1 til å være et arealplankart
med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske
omgivelser. Det følger av pbl § 27-4 at det «før opprettelse eller endring av eiendom til
bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig
adkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen
måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende». I hht
bestemmelser for detaljreguleringsplan av del av Vikan Nord gnr 92 bnr 1 m gl § 5.1 heter det
at «felles adkomstveger er felles for alle boenheter innen planområdet».
Administrasjonen i Hitra kommune forklarer i telefonsamtale 12.april 2019 at vegrett gis
gjennom reguleringsplan. Statens Vegvesen godkjenner tiltakene gjennom at de uttaler seg
om

reguleringsplanen,

og

kommunen

godkjenner

tiltakene

gjennom

vedtak

av

reguleringsplanen. I reguleringsplan for Vikan Nord, som også omfatter tomt B9, er det
avmerket areal for tomter, veg, friluftsområdet etc. Administrasjonen forklarer videre at
bestemmelsene i pbl må forstås slik at hver enkelt tomteeier må søke om rett til vann og avløp,
men at det ikke skal søkes spesifikt for vegrett.
Det følger av inngått avtale at grunneier forplikter seg til å gi alle boligområdene tinglyst rett til
veg, framføring av vann, kloakk, tele og el-kabler, samt at utbyggingen skal skje iht.
reguleringsplan for Vikan Nord.

3.2.10 Økonomisk tap for Hitra kommune
Ordfører etterlyste status på avtalen i 2015 (se avsnitt 3.3.5). I 2017 ble avtalen og gjenstående
refusjonskrav lagt fram for formannskapet med to alternative forslag 10. Ifølge rådmannen ble
saken trukket i formannskapet og det ble bestemt at innfordringsarbeidet skulle fortsette.

10

Enten skulle kravet følges opp eller avskrives
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I epost av 29.november 2017 fra rådmannen framgår det at avtalemotpart bringer inn refusjon
for infrastruktur B9 i saken vedrørende eiendomsoverdragelse ved Helsetunet. Rådmannen er
tydelig på at man anser dette som to helt adskilte saker.
Grunneier peker i brev av 11.juli 2011 hva gjelder uenighet om tomt B9 på at han over år har
stilt positivt opp overfor Hitra kommune når det har vært ønskelig å kjøpe arealer av
hovedbruket gnr. 92 bnr. 1, og nevner eksempler som tomt for Hitra Helsetun og dyrkamark
og sjøareal som er en del av reguleringsplanen for Vikan Nord.
I intervju kommer det fram at kommunen ønsker å kjøpe tomt av Vikantoppen, men at det var
motvilje på bakgrunn av tvist om tomt B9. Sak om kjøp av tomt er sendt tilbake til
administrasjonen flere ganger for å finne alternative tomter. Det har vært flere utredninger,
men man har hver gang konkludert med at tomt ved Hitrahallen er best egnet til formålet.
Endelig vedtak i saken ble gjort i formannskapets sak 84/18 (se avsnitt 2.3.2). Kommunen
avskriver 50 % av det omtvistede beløpet for tomt B9.
Tapet er utgiftsført i Hitra kommunes investeringsregskap i 2018.
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4 VURDERING

Revisor vil her gjøre vurderinger knyttet til de framsatte påstandene. Videre vil vi kommentere
data i lys av hvordan saken kan føre til læring og hva som har sviktet i oppfølgingen og om
kommunens økonomiske tap og tap av omdømme kunne vært unngått.

4.1 Administrasjonens oppfølging av politiske vedtak

Revisor har ingen kommentarer til den politiske behandlingen av saker som på ulike måter er
knyttet til kommunestyrets sak 220/06.
Arbeids – og ansvarsdelingen mellom politisk og administrativt nivå er slik at når det er gjort
politiske vedtak ligger det til rådmannen å følge opp vedtakene og påse at disse settes i verk
som forutsatt. Dette følger av kommunelovens § 23 nr 2. Det er også slik at det er kommunens
administrasjon som har hatt ansvar for oppfølging av politiske vedtak.
Den politiske behandlingen av ny reguleringsplan gir økt utnyttelsesgrad av området. Slik
revisor ser det, ville det vært naturlig at administrasjonen i forbindelse med endringen i
reguleringsplanen gjorde vurderinger om endringen skulle føre til endringer av refusjonskrav,
eller om disse kostnadene i sin helhet allerede var dekt inn. Endring av reguleringsplan skjedde
på et tidspunkt der det allerede var klart at det var uenighet mellom partene om enkelte punkter
i inngått avtale, noe om underbygger oppfatningen av at det burde vært gjort nye vurderinger.
Forhold knyttet til B14 er ytterligere omtalt i avsnitt 4.2.
Slik revisor oppfatter det, ville det vært naturlig at politisk nivå ble orientert om grunneiers
oppnevnelse av fullmektig på et tidligere tidspunkt. Dette særlig i forhold til en eventuell
vurdering av sammenblanding av roller og mulige konsekvenser av dette.
Revisor mener det ikke er grunnlag for å si at det har vært uryddig oppfølging av
kommunestyrets vedtak i sak 220/06. Det er likevel revisors inntrykk at saken er preget av
manglende kommunikasjon i kommunen, og at de ulike sakene i for liten grad har blitt sett i
sammenheng.

4.2 Administrasjonens oppfølging av avtalen
4.2.1 Avtaler
Revisor har ingen kommentarer til selve avtalen og inngåelse av denne.
Avtalen framstår som tydelig når det gjelder vilkår for tilbakebetaling. Slik revisor ser det, er
det klart at avtalen omfatter område B1-B9. Kommunen som ansvarlig for matrikkel burde reist
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spørsmål om B9 skulle være omfattet av avtalen. Som en forlengelse av dette, burde det også
ha vært vurdert om alle grunneiere skulle vært involvert i avtalen. Se videre omtale om
uenighet knyttet til B9 i avsnitt 4.2.3.
Revisor legger merke til at det er ulik oppfatning av om det er sammenheng mellom avtalene
om kjøp av areal og avtale om refusjon knyttet til kostnader for infrastruktur og regulering av
areal. Det er imidlertid klart at det foreligger to avtaler, og det framgår av avtale om
reguleringsplan at det er en forutsetning at parsell overdras til Hitra kommune.
Revisor legger også merke til at det er uklart hvorvidt B14 skal oppfattes som omfattet av
avtalen eller om endring av reguleringsplanen ikke har betydning for Hitra kommunes
refusjonskrav. Revisor mener at administrasjonen burde ha lagt vekt på en tydeligere avklaring
av dette forholdet.
Det har ikke vært referansegruppe knyttet til utbyggingen av Vikan Nord slik avtalen forutsetter,
men det ble opprettet en referansegruppe knyttet til arbeidet med reguleringsplanen. En
referansegruppe for utbyggingen kunne bidratt positivt i forhold til oppfølging av avtalen.
Det er opprettet prosjektregnskap og gjennomført arkeologiske undersøkelser som forutsatt.
Hitra kommune forplikter seg også til å ha driftsansvar for vann- og kloakkanlegg fram til
boligområde B1-B9, mens driftsansvar for veg gjelder inntil de forskutterte utgiftene for
området er refundert. Kommunen opplyser i brev av 04. april 2018 at ansvaret anses opphørt
fra denne dato fordi oppgjørskrav er sendt for siste del av forskutteringen. Det kan reises
spørsmål om dette er i tråd med avtalen, siden denne forutsetter at utgiftene skal være
refundert før ansvaret opphører. Oppfatningen av uklarheter omkring overføring av ansvar for
veg påpekes også i vurderinger gjort av advokat Svendsen.
Det er revisors oppfatning at saken kjennetegnes av muntlig/uformell dialog mellom partene,
og dette underbygges av tilgjengelig epostutveksling. Det kan også tyde på at det har blitt
gjennomført møter, men uten at det har blitt skrevet møtereferat. Møtereferat ville i større grad
dokumentert omforente løsninger og avtaler.
Revisor vil peke på at administrasjonens oppfølging av avtalen preges av at det har vært
mange personer involvert, og at ansvaret ikke har blitt tydelig nok plassert til enhver tid. Videre
har kommunen hatt stor utskiftning av/fravær i nøkkelstillinger. Revisor mener at dette har vært
utfordrende for arbeidet med avtalen. Revisor ser at det også internt har vært møter knyttet til
avtalen, uten at det foreligger møtereferater. Mye tyder på at kunnskapsoverføring om avtalen
og intern kommunikasjon har vært mangelfull. Revisor mener at disse faktorene også har
bidratt til utfordringer med oppfølgingsarbeidet.
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4.2.2 Oppfølging av avtalen
Kommunen fremmer i juni 2010 refusjonskrav inklusive renter for B1,B3 og B4 fordi byggestart
skal ha skjedd. Omtrent samtidig og av samme grunn kreves det refusjon for B9 eksl renter. I
juni 2011 kreves full refusjon på bakgrunn av informasjon om at 6 områder er solgt. Alle
refusjonskravene er i utgangspunktet i henhold til inngått avtale med tillegg.
Revisor ser at innfordringsarbeidet har vært preget av motstridene informasjon om hvilke
tomter som er solgt/bygging påbegynt på de ulike tidspunkt. Dette har ført endringer og
justeringer av krav. Revisor ser også at det for noen tomteområder har tatt lang tid fra
informasjon om salg/oppstart ble kjent, og til refusjonskrav ble sendt. På grunn av uklarheter
omkring hvilke tomter det til enhver tid skal krevers refusjon for, har det også tatt lang tid fra
refusjonskravet ble sendt og til innbetaling har skjedd. Det er også flere eksempler på at
kommunikasjon mellom partene har trukket ut i langdrag. Som en følge av dette har ikke
tilbakebetaling vært i tråd med tidsfrister i avtalen. Hitra kommune har heller ikke benyttet seg
av de avtalte konsekvenser for brudd på avtalen knyttet til frist for innbetaling. Ved brudd på
bestemmelser om oppgjørstidspunkt skulle hele gjenstående forskottert beløp bli betalt med
øyeblikkelig virkning.
Det er ikke dokumentert at grunneier fullt ut har fulgt opp sin plikt til å informere om tidspunkt
for salg/byggestart. Grunneier har etter revisors forståelse et selvstendig ansvar for dette og i
henhold til avtale det er ikke tilstrekkelig å peke på at kommunen selv har mulighet til å ha
oversikt over dette. Også dette er i følge avtalen grunnlag for å kreve refusjonsbeløpet innbetalt
i sin helhet. I tillegg kan det se ut som at endringer i organisasjonen ikke har blitt fulgt opp
med tilsvarende oppdatering av rutiner, og at kommunikasjonsflyten mellom enheter i
kommunen ikke har fungert tilfredsstillende.
Hitra kommune krever endelig oppgjør i mai 2016, og i september 2016 foreslår avtalepart å
dele opp beløpet i to rater. Dette er ikke i tråd med vedtatt avtale med tillegg, men følger av
avtale med administrasjonen. I henhold til vedtatt avtale med tillegg skulle, under forutsetning
av at tomtene da var solgt, skulle endelig oppgjør bli betalt i juni 2016.
Slik revisor forstår det, har ikke Hitra kommune akseptert at Vikantoppen AS har trådt inn
kommunens avtale med grunneier. Det er i tråd med vedtatt avtale med tillegg at kravet sendes
grunneier. At kravet i henhold til ny informasjon skal sendes Vikantoppen AS bidrar til
forsinkelser. Revisor mener Hitra kommune burde gjort vurderinger knyttet til ny avtalepart da
dette ble kjent for kommunen.
Revisor ser at B9 ikke er ført opp i oversikt over utestående pr desember 2015 og pr mai 2016,
mens området i er tatt med i krav om full refusjon fra august 2017. Dette kan gi uklarheter og
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grunnlag for misforståelser, og det er samtidig slik at uenigheten omkring B9 blir tydeliggjort.
Dette omtales ytterligere i avsnitt 4.2.3.
I mai 2017 er all refusjon med unntak av refusjon for B9 innbetalt. I henhold til vedtatt avtale
med tillegg er dette betydelig forsinket.
Det er revisors oppfatning at endringer i reguleringsplan ikke bør være til hinder for av avtalens
bestemmelser oppfylles. Vi mener at avtaler burde vært regulert samtidig som endringer i
reguleringsplanen.
Revisor ser at rutinen for regnskapsføring av refusjonskrav kunne vært mer hensiktsmessig
og bidratt til bedre muligheter for oppfølging av avtalen. Revisor vil også peke på at
oppfølgingen av avtalen kjennetegnes ved at det tar lang tid mellom hver gang
administrasjonen jobber med avtalen, og at kommunikasjon mellom partene preges av at det
tar lang tid før henvendelser blir besvart og/eller fulgt opp.

4.2.3 Uenighet om B9
Grunneier påpekte i 2011 at B9 ikke var hans tomt, og i 2018 ble kommunen endelig kjent med
at gjenstående refusjonskrav ikke ville bli betalt pga at det var uavklart iht inngåtte
avtaler/mangel på inngåtte avtaler. Det kan se ut som det går svært lang tid fra problematikken
omkring B9 ble kjent, og til saken ble satt på dagsorden fra kommunens side.
Revisor mener det er grunnlag for å stille spørsmål ved hvorfor det ikke ble etablert avtale med
alle aktuelle grunneiere, og særlig ved hvorfor henvendelsen fra daværende eier av B9 ikke
ble fulgt opp ytterligere. Det er revisors vurdering at manglende oppfølging bidro til at det ikke
ble refunderte kostnader knyttet til infrastruktur for denne tomta.
Revisor ser at Hitra kommune mener det ikke foreligger en klar avtale vedrørende B9 og at
innfordring vil være utfordrende. Det er likevel slik at juridisk vurdering (se avsnitt 3.2.7) slår
fast at etter avtalen er eier av gnr. 92 bnr. 1 forpliktet til å refundere Hitra kommune sine utgifter
også til B9. Det er revisors oppfatning at kommunen i dialog med grunneier og grunneiers
representant ikke har klart å fremme dette synet og det kan tyde på at innfordringen av den
grunn har stoppet opp. Se også avsnitt 4.2.5

4.2.4 Byggesak tomt B9
Administrasjonen i Hitra kommune peker på at når det foreligger en reguleringsplan vedtatt av
kommunen, så foreligger det også vegrett for tomtene i området. Dette betyr at det ikke er
nødvendig å søke om rett til veg på samme måte som det må søkes om (og få tillatelse til) å
knytte seg på offentlige anlegg for vann og avløp før byggetillatelse gis.
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Hensikten med å vedta en reguleringsplan vil være å få ordnet opp i det meste av forhold
tilknyttet et utbyggingsområde i planfasen. På denne måten slipper byggesaksbehandler på
nytt å gå inn i vurderinger av veiforhold, byggegrenser, formål etc, når selve byggesøknaden
kommer. Tiltakshaver kan da sende inn en byggesøknad å få en rask avklaring på denne.
Forholdet til grunneiere, eiendomsretter og øvrige rettigheter disse imellom skal derfor i størst
mulig grad være avklart på forhånd i planfasen og skal inngå i utredningen og
dokumentasjonen tilknyttet denne. For Vikan Nord er veier inntegnet i plankartet og at det er
gitt bestemmelser om dette i planbestemmelsene. Det er søkt og gitt tillatelse til å knytte seg
på offentlige anlegg for vann og avløp.
Hjemmel for at vegformål skal avklares i en reguleringsplan fremgår av pbl § 12-5 nr 2.
Revisor mener at det er grunnlag for å si at det har vært uryddig oppfølging av inngått avtale
med Leif Eriksen.

4.2.5 Kommunens økonomiske tap
Slik revisor ser det, må avskriving av tap i 2018 ses i sammenheng med behovet for kjøp av
tomt for boligprosjekt Ung. Fordi det var viktig å få aksept for dette kjøpet, kan det se ut som
at kommunen har vært for tilbakeholden i forhold til å kreve inn beløpet, til tross for en
oppfatning av at kravet var legitimt og i henhold til avtale.
Revisor er enig i at kommunens uklare kommunikasjon overfor motparten vedrørende B9området også er en forklaring på at Hitra kommune til slutt måtte akseptere et tap.
Innfordring av refusjonskravet, eller også oppfølging av avtalen, er av flere årsaker preget av
at det ikke er arbeidet jevnt med saken. Uklar ansvarsfordeling, skifte av personell og uenighet
om tolkning av avtalen er eksempler her. At administrasjonen ikke har hatt full oversikt over
saken til enhver tid og manglende intern kommunikasjon er også en faktor som har bidratt
negativt, og til slutt gitt en situasjon med økonomisk tap som konsekvens.
Kommune har i liten grad fulgt egne rutiner knyttet til innfordringsarbeidet. Det kan
argumenteres for at dette ikke er nødvendig, siden det er avtalt konkret hvordan innbetaling
skal skje. Revisor har tidligere pekt på at kommunen ikke har iverksatt de tiltak som er avtalt
som konsekvenser for brudd på avtalebestemmelser.
Revisor mener det er grunnlag for å si at kommunens økonomiske tap kunne vært unngått.
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5 HØRING
En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmann i Hitra kommune 24.april 2019. revisor
mottok høringssvar 06.mai 2019. Høringssvaret er i sin helhet vedlagt rapporten. Revisor har
korrigere faktafeil i tråd med tilbakemeldingene fra rådmann, uten at dette har gitt endringer i
revisors konklusjoner.
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6 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER
6.1 Konklusjon

Revisor mener det ikke er grunnlag for å si at det har vært uryddig oppfølging av
kommunestyrets vedtak i sak 220/06. Det er likevel revisors inntrykk at saken er preget av
manglende kommunikasjon i kommunen, og at de ulike sakene i for liten grad har blitt sett i
sammenheng.
Revisor mener at det er grunnlag for å si at det har vært uryddig oppfølging av inngått avtale
med Leif Eriksen. Svakhetene er knyttet til at:
•

Ansvaret for oppfølging av avtalen ikke har vært tydelig plassert

•

Arbeidet med oppfølging av avtalen er preget av manglende kontinuitet

•

Arbeidet med oppfølging av avtalen er preget av manglende kommunikasjon og
kunnskapsoverlevering

•

Avtalen har bestemmelser som gjør at kommunen uten problem kunne ha krevd inn
hele beløpet på et tidlig tidspunkt. Disse virkemidlene er ikke benyttet

Revisor mener det er grunnlag for å si at kommunens økonomiske tap kunne vært unngått.
Kommunen har lagt vekt på utenforstående faktorer i arbeidet med oppfølging og innfordring
og ikke framhevet eget syn tydelig nok, samtidig som uryddig oppfølging av avtalen har bidratt
negativt.

6.2 Anbefalinger

På bakgrunn av våre vurderinger og konklusjoner, har vi følgende anbefalinger:
•

For å lette innfordringsarbeidet og til enhver tid ha oversikt over tidspunkt for å
sende ut refusjonskrav, må det settes objektive tidspunkt for innbetalingsfrister.
Slike objektive frister vil kunne være når det gis byggetillatelse eller når eierskifte
er tinglyst. Dette har kommunen mulighet til selv å ha oversikt over

•

Ansvar for oppfølging av avtaler som skal skje over en lengre tidsperiode, må
plasseres tydelig

•

Avtalemessige bestemmelser må benyttes og følges opp
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KILDER
Avtale mellom Leif Eriksen og Hitra kommune av 04.10.2006
Avtale mellom Leif Eriksen og Hitra kommune: kjøp av fast eiendom av 06.10.2006
Aktuelle saker behandlet av Hitra kommunestyre ( saknr er oppgitt i teksten)
Aktuelle saker behandlet av Hitra formannskap (saksnr er oppgitt i teksten)
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VEDLEGG 1 – SAK 220/06
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VEDLEGG 2 – AVTALE REGULERINGSPLAN

VEDLEGG 3 – AVTALE KJØP AV FAST EIENDOM

VEDLEGG 4 – HØRINGSSVAR
Hei!
Jeg har gjennomgått rapporten og sjekket ut noen punkter med tidligere økonomisjef og
regnskapsavdelingen.
Jeg har flg. kommentarer til rapporten:
Pkt. 3.2.3 og 4.2.1 – Her har vi sjekket og funnet at kostnad med veglys ligger inne i
prosjektregnskapet. Kostnaden er tatt inn i refusjonskravet på 4,4 mill. Usikkerheten i e-post
av 5.4.2019 er dermed avklart.
Møtet den 7. mars 2014 dreide seg om en avklaring i forhold til hvem som skal drifte veglys,
ikke om det er en del av refusjonskravet.
Pkt. 3.2.8, tredje siste avsnitt – Jeg presiserer at dette en bekreftelse på at vi ikke kan kreve
beløpet refundert fra Glørstad, (eier av gnr. 91 bnr. 1).

Med vennlig hilsen
Laila Hjertø

Laila Eide Hjertø
Rådmann
Postmottak, 7240 Hitra
72 44 17 12
72 44 17 00 (Sentralbord)
Mob. 952 45 055
www.hitra.kommune.no
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