
Meeting Book: Arendal kontrollutvalg (09.10.2019) 

Arendal kontrollutvalg 

Date: 2019-10-09T09:00:00 

Location: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu 

Note: 

Forfall meldes til utvalgets sekretariat på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil 90589043. 

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

Leder Per-Jakob Haakstad har bedt om å få vurdert sin habilitet knyttet til behandlingen av sak 53/19. 

Jan Willy Jensen kalles med dette inn som eventuell vara til behandlingen av sak 53/19. 

 

I tillegg møter følgende: 

Kommunalsjef økonomi Bente Rist, sak 51/19        kl. 09:00 

Enhetsleder institusjon Svein Elgvin, sak 52/19 ca. kl. 09:30 
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Arkivsak-dok. 19/00043-37 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 9.10.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 9.10.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00043-38 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 4.9.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 4.9.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 
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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 04.09.2019 kl. 9:00 – 13:30 
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu 
Arkivsak: 19/00043 
  
Til stede:  Per-Jakob Haakstad (leder), Liv Andersen (nestleder), Anne Rostad (medlem), 

Kristen Bjormyr (medlem), Terje Stiansen (medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Barnevernleder Iris A. Olsen, sak 38/19 

Seniorrådgiver økonomi Anita Rønning, sak 39/19 

Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen, sak 39/19 og 41-42/19 

Personvernombud Marte Aarthun, sak 40/19 

Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes, sak 44-50/19 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/19 19/00043-30 Godkjenning av innkalling 4.9.2019 3 

Møteprotokoll 

5/19 19/00043-31 Godkjenning av protokoll 29.5.2019 4 

Saker til behandling 

38/19 15/16251-53 Oppfølging tiltak barnevern 5 
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39/19 18/13117-21 Oppfølging av undersøkelse Norac stadion Arendal 7 

40/19 18/06135-18 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering 8 

41/19 19/10065-4 Klagesaker hos Fylkesmannen - Arendal 9 

42/19 17/02248-21 
Oppfølging av generell selskapskontroll: Overordnet eierskap og 

eierstyring i kommunens selskaper Arendal 
10 

43/19 19/14788-1 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Arendal 11 

44/19 19/10232-1 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Arendal 
12 

45/19 19/10232-2 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 Arendal 
13 

46/19 19/13922-2 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 Arendal 14 

47/19 19/14803-1 Møte- og arbeidsplan 2020 for Arendal kontrollutvalg 15 

48/19 19/00117-9 Orienteringer fra revisor 4.9.2019 16 

49/19 19/00118-9 Referatsaker 4.9.2019 17 

50/19 19/00156-9 Eventuelt 4.9.2019 18 

    

 

 
Arendal, 04.09.2019 

 

 

Per-Jakob Haakstad      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Rådgiver Temark 
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Møteinnkalling 

5/19 Godkjenning av innkalling 4.9.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 4.9.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 4.9.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/19 Godkjenning av protokoll 29.5.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 29.5.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 29.5.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

38/19 Oppfølging tiltak barnevern 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 38/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Barnevernleder Iris A. Olsen redegjorde for utviklingen i tjenesten, tiltak som er gjennomført 

og hvilken effekt disse har hatt, og svarte på spørsmål. Hun sendte ut en egen rapport med 

tilbakemeldinger knyttet til hvert punkt i bystyrets vedtak i forkant av møtet, som ble 

oversendt til kontrollutvalgets medlemmer og revisjonen. Hun viste til at mye nå er på plass, 

som struktur, lokaliteter og internkontroll. Har fått mer kapasitet til å gjøre en bedre jobb. De 

største utfordringene ligger i realistiske budsjetter og stabilisering av personalet (høy 

turnover, høyt sykefravær). Utfordrende med finansiering over sykepengerefusjoner. 

Omlegging til tiltaksteam fremfor å kjøpe tjenester utenfra vil gi en innsparing, men dette er 

midler som ikke ligger i tjenesten fra før. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Redegjørelsen tas til orientering. Rapporten oversendes til bystyret med følgende forslag til 

vedtak: 

 

Bystyret ber om at ekstern evaluering av barneverntjenesten i tråd med punkt 5 i bystyrets 

vedtak sak 158/16 blir gjennomført i løpet av våren 2020, slik at den også kan inkludere 

evaluering av nytt tiltaksteam. 

 

Bystyret ber om at rådmannen rapporterer resultatet av evalueringen tilbake til 

kontrollutvalget og bystyret tidlig høsten 2020. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Rapporten oversendes til bystyret med følgende forslag til 

vedtak: 

 

Bystyret ber om at ekstern evaluering av barneverntjenesten i tråd med punkt 5 i bystyrets 

vedtak sak 158/16 blir gjennomført i løpet av våren 2020, slik at den også kan inkludere 

evaluering av nytt tiltaksteam. 

 

Bystyret ber om at rådmannen rapporterer resultatet av evalueringen tilbake til 

kontrollutvalget og bystyret tidlig høsten 2020. 
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/19 Oppfølging av undersøkelse Norac stadion Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 39/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen og seniorrådgiver økonomi Anita Rønning 

viste til notat fra rådmannen, der han gjorde rede for oppfølgingen av rapporten fra 

undersøkelsen Norac stadion. De svarte på spørsmål.  

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget finner rådmannens oversikt over hvordan bystyrets vedtak og anbefalingene 

fra revisjonen følges opp fra rådmannens side, tilfredsstillende. Videre politisk oppfølging av 

investeringsprosjekter legges til måneds- og tertialrapporter, og kontrollutvalget avslutter med 

dette saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget finner rådmannens oversikt over hvordan bystyrets vedtak og anbefalingene 

fra revisjonen følges opp fra rådmannens side, tilfredsstillende. Videre politisk oppfølging av 

investeringsprosjekter legges til måneds- og tertialrapporter, og kontrollutvalget avslutter med 

dette saken. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/19 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 40/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Personvernombud Marte Aarthun viste til tilsendt dokumentasjon og svarte på spørsmål. Hun 

orienterte om hvilke rutiner som nå er på plass og om sin nye rolle som felles 

personvernombud for IKT Agder-kommunene. Hun viste også til hvilke forhold som det 

fortsatt jobbes med.  

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om kommunens tilpasning til gjeldende personvernregler til 

orientering. Kontrollutvalget anmoder revisjonen om å ta med dette fagområdet inn i arbeidet 

med risiko- og vesentlighetsvurderingen av kommunens virksomhet. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om kommunens tilpasning til gjeldende personvernregler til 

orientering. Kontrollutvalget anmoder revisjonen om å ta med dette fagområdet inn i arbeidet 

med risiko- og vesentlighetsvurderingen av kommunens virksomhet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/19 Klagesaker hos Fylkesmannen - Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 41/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen gjennomgikk statistikk for klagesaker hos 

kommunens klageutvalg og hos Fylkesmannen, og svarte på spørsmål. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/19 Oppfølging av generell selskapskontroll: Overordnet eierskap og 

eierstyring i kommunens selskaper Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 42/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen viste til notat fra rådmannen ved juridisk 

spesialrådgiver Ingunn Kilen Thomassen i saken og svarte på spørsmål. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Redegjørelsen fra rådmannen tas til orientering. Kontrollutvalget noterer seg at bystyrets 

vedtak i sak 43/17 ennå ikke er oppfylt, selv om forutsetningen var at det skulle være på plass 

i god tid før nye eierrepresentanter velges. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å lage 

god dokumentasjon som tydeliggjør eierrepresentantenes rolle og oppgaver, i forbindelse med 

gjennomføring av seminar i styrearbeid etter valget 2019. Kontrollutvalget ber om en ny 

orientering i saken tidlig i 2020. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen fra rådmannen tas til orientering. Kontrollutvalget noterer seg at bystyrets 

vedtak i sak 43/17 ennå ikke er oppfylt, selv om forutsetningen var at det skulle være på plass 

i god tid før nye eierrepresentanter velges. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å lage 

god dokumentasjon som tydeliggjør eierrepresentantenes rolle og oppgaver, i forbindelse med 

gjennomføring av seminar i styrearbeid etter valget 2019. Kontrollutvalget ber om en ny 

orientering i saken tidlig i 2020. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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43/19 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 43/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret: 

 

Bystyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeidet i Arendal kommune med en 

ramme på kr 4 307 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet la kort frem forslaget til budsjett for kontrollarbeidet 2020 i Arendal kommune 

og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget drøftet aktivitetsnivå og bevisst bruk av ulike verktøy 

for kontrollutvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret: 

 

Bystyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeidet i Arendal kommune med en 

ramme på kr 4 307 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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44/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 44/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Arendal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Aust-Agder 

Revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både 

avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Arendal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Aust-Agder 

Revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både 

avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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45/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 45/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Arendal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i 

tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Aust-Agder Revisjon IKS. Analysen forventes levert i 

løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i 

analyseprosessen. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Arendal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i 

tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Aust-Agder Revisjon IKS. Analysen forventes levert i 

løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i 

analyseprosessen. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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46/19 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 46/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Arendal kommune tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes viste til fremlagt overordnet 

revisjonsstrategi. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Arendal kommune tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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47/19 Møte- og arbeidsplan 2020 for Arendal kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 47/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møte- og arbeidsplan 2020 for Arendal kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2020: Onsdager kl. 09:00. 

5.2.2020 – 11.3.2020 –22.4.2020 – 10.6.2020 – 9.9.2020 – 7.10.2020 – 11.11.2020 – 

9.12.2020. 

 

Vedtaket oversendes bystyret til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær orienterte kort. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møte- og arbeidsplan 2020 for Arendal kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2020: Onsdager kl. 09:00. 

5.2.2020 – 11.3.2020 –22.4.2020 – 10.6.2020 – 9.9.2020 – 7.10.2020 – 11.11.2020 – 

9.12.2020. 

 

Vedtaket oversendes bystyret til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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48/19 Orienteringer fra revisor 4.9.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 48/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke ga en kort orientering om status i 

forvaltningsrevisjonene 
- Pleie og omsorg: godt i gang, blir mest sannsynlig lagt frem for nytt kontrollutvalg. 

- Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til «Hove-saken»: vil kunne svare på 

problemstillingene, ut fra den dokumentasjonen de har. Regner med å kunne legge frem i 

oktobermøtet, om høringsrunder går etter plan. 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte kort om løpende 

revisjonsoppgaver. Tema som ble tatt opp: 
- Prosjektavslutninger 

- Reiseutlegg i regnskapet 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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49/19 Referatsaker 4.9.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 49/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 
1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig interesse for kontrollutvalget: 

a. 20.06.2019: 

i. PS 19/101 Hove – fremtidig organisering 

ii. PS 19/116 Referatsak 2 – Protokoll Arendal kontrollutvalg 29.5.2019 

iii. PS 19/118 Tertialrapport 1 – 2019 

b. 29.08.2019: Ingen aktuelle saker.  

2. Henvendelser: 

a. Henvendelse til sekretariatet vedr. barnevern (lydopptak) 

Sekretariatet redegjorde kort for henvendelsen og svarte på spørsmål. Saken avvises 

på grunnlag av at den er en prosessuell klage, og kontrollutvalget er ikke klageinstans. 

Sekretariatet besvarer henvendelsen og henviser til andre klageinstanser. 

b. Henvendelse til revisjonen vedr. barnevern  

Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke redegjorde kort for henvendelsen og svarte på 

spørsmål. Tema er om barnevernet i Arendal har betalt for rettshjelp til sivil rettssak 

for én part i sak hvor kommunen ikke er part, og i så fall på hvilket grunnlag. 

Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke: 

1. Er påstanden korrekt, dvs. foregår det? 

2. Hva er i så fall lovgrunnlaget som tillater dette? 

3. Hvem tar eventuelt avgjørelsen i en slik sak? 

og komme tilbake til kontrollutvalget med en orientering i neste møte. 

Sekretariatet sender tilbakemelding til den som kom med henvendelsen, hvor 

det klargjøres at kontrollutvalget ikke går inn i den aktuelle enkeltsaken, men 

at temaet vil bli tatt opp på strukturelt nivå. 
3. Neste møte 9.10.2019  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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50/19 Eventuelt 4.9.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 50/19 

 

 

  

 

Møtebehandling 
- Drøftet avisoppslag om mulig avtale Arendal Herregård har om bruk av kommunal grunn på 

Hove til privat brygge. Ikke bedt om sak på området nå. 

- Drøftet avisoppslag koblet til sak behandlet tidligere om avgift ved påkobling til kommunalt 

VA-nett. Politisk sak der kontrollutvalget mener de har undersøkt det de kan ut fra sitt 

kontrollperspektiv. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/15830-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapporter i kommunen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre 

egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 pkt. 4), vil det likevel være naturlig at kontrollutvalget 

ber om en orientering om kommunens økonomiske situasjon gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Det vil ikke bli sendt ut tertialrapport til behandlingen av saken. Hensikten med saken er å få en 

overordnet oversikt over økonomien pr. dato. 

 

Dagens økonomiske situasjon og kommunens kunnskap om økonomiske forhold for 2020 ligger videre til 

grunn for rådmannens forslag til budsjett for 2020. Det vil derfor også bli gitt en orientering om rammene 

for kommunens økonomi for 2020, slik de ser ut pr. dato. 

 

Kommunalsjef økonomi Bente Rist vil orientere om økonomisk situasjon for Arendal kommune i møtet. 
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Arkivsak-dok. 19/08401-17 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av fylkesmannens tilsyn med Solhaug bo og 

omsorgssenter  

 

Forslag fra sekretariatet: 
…Saken tas til orientering og avsluttes fra kontrollutvalgets side. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fikk i sitt møte 24.4.2019 sak 20/19 en orientering om fylkesmannens tilsyn med 

Solhaug bo- og omsorgssenter i november 2018. Enhetsleder institusjon Svein Elgvin redegjorde for 

tilsynet, og kommunalsjef helse og levekår Torill Skår og juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen ga 

utfyllende kommentarer. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en oppdatering i saken i sitt møte i september 

2019. 

 

Tidspunkt ble satt ut fra informasjon om at kommunen hadde gitt frist for retting av lovbrudd og 

tilbakemelding til fylkesmannen til 1.9.2019. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalgets møte 4.9.2019 falt dessverre sammen med en ledersamling i kommunen, og saken 

legges derfor frem nå i oktober. 

 

Kommunen har fått utsatt frist for tilbakemeldingen til fylkesmannen til 20.9. Kommunens 

tilbakemelding følger vedlagt.  

 

Enhetsleder institusjon Svein Elgvin vil redegjøre for oppfølgingen av tilsynet med Solhaug bo- og 

omsorgssenter i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har foreløpig ikke mottatt dokumentasjonen fra kommunen i saken.  

 

Vedlegg:  

Tilbakemelding til fylkesmannen vedr. oppfølging av tilsyn Solhaug bo- og omsorgssenter 
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ARENDAL KOMMUNE 
ENHETSLEDER ENHET INSTITUSJON 

 

Kontaktinformasjon: www.arendal.kommune.no Telefon: +47 37 01 30 00 
Postadresse: Postboks 123, 4891 GRIMSTAD E-post: postmottak@arendal.kommune.no 
Besøksadresse: Sam Eydes plass 2, 4836 ARENDAL   
Org.nr.: 940493021   

 

 

 
FYLKESMANNEN I AGDER 
Postboks 788 Stoa 
4809 ARENDAL 
 
 
   

 
   

Dato: 20.09.2019 

Vår ref: 18/11787-13 
Deres ref:    
Arkivkode: H12 
Saksbeh.:  Svein Elgvin 
Tlf.    

 
  

 
 
 
TILBAKEMELDING TIL FYLKESMANNEN I AGDER – SOLHAUG BO- OG OMSORGSSENTER - VIDERE OPPFØLGING ETTER TILSYN 
TILSYNSRAPPORT – JF. BREV DATERT 19.06.2019.  
 
I denne tilbakemeldingen gjøres rede for kommunens oppfølging etter at det ble sendt tilbakemelding til 

Fylkesmannen 22.3.2019. Det er gitt utsatt frist for tilbakemelding til 20.09.2019. Det gis her tilbakemelding i 

forhold til punktene 1, 3, 4 og 5. 

1. Det er ikke oppnevnt medisinskfaglig rådgiver for legemiddelhåndtering. 

 

Kommunen går ut ifra at fylkesmannen referer til «forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og 

helsepersonell som yter helsehjelp» § 4, annet ledd. Det er henvist til feil lovhenvisning i både tilsynsbrevet og 

i oppfølgingsbrevet. 

Som opplyst tidligere er dette et punkt som rammer flere kommuner som mistet løsningen som lå i tidligere 

avtale med apotek/OFA frem til 2016. Det har vært gjennomført møtet med kommunene i Østre Agder 

samarbeidet – samtlige kommuner rammes av lovbruddet. Det er besluttet å kjøre en anbudsprosess for å få 

dette på plass. Arendal Kommune vil i møte 23.9 starte prosessen med kommunens innkjøpsansvarlige, men 

dette er tidkrevende prosess som er styrt av regler for offentlige anskaffelser. En kan tidligst se for seg at ny 

avtale foreligger ved årsskiftet. 

 

 

3. Kommunen sørger ikke for systematisk kartlegging og oppfølging av ernæring for pasientene ved 

sykehjemmet. Det er mangler ved dokumentasjonen på noe av det som er gjennomført. Spisesituasjonen 

er ikke tilrettelagt godt nok. 

 

Samtlige pasienter er kartlegges etter ny rutine, enhetsleder har gjort stikkprøver og finner at det nok har 

sviktet noe i gjennom sommeren. Men pasienter på Langtidsavdelingene har etter 1.6 blitt ernæringskartlagt 

2-4 ganger og innholdet i kartleggingen er i tråd med rutine. Ansatte bekrefter at rutinen med «Rød Button» 

fungerer og det gis tid til å gjennomføre arbeidet. 

 

Det opplyses at det ble redusert antall plasser i juni 2019 med 2 for å ivareta behovet for å bedre oppfølgingen 

av den enkelte pasient i måltidsituasjonen. I tillegg er det i september besluttet å ta ned antall plasser 

ytterligere 2 slik at avdelingen som har størst utfordring (6. etg) blir redusert fra 18 til 14) Det siste nedtaket av 

pasientrom effektueres ved naturlig avgang og forventes å være gjennomført før årsskiftet. 
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Når det gjelder ombyggingsarbeidet er det gitt oppdrag til Arendal Eiendom om å beskrive arbeidene og det tas 

inn i budsjettprosessen for 2020. Saken er pågående og ikke avsluttet. 

 

 

 

 

 
4. Brukermedvirkning og pårørendearbeid gjøres ikke systematisk, og det mangler dokumentasjon på noe 

av det som er gjort. 
 

Det er gjort kontroll med dokumentasjonen på innleggelser etter 1.6.2019. Det er gjennomført med 

legeinnkomst som er journalført i tråd med rutinen på samtlige beboere, men en ser at det fortsatt tar for lang 

tid å gjennomføre samtale med pårørende. Det kan skyldes at de fleste som er innlagt er overført fra 

korttidsavdelingen ved Solhaug og at det har vært gjort pårørendesamtale etter korttidsavdelingens rutine i 

forkant av romflyttingen. Imidlertid er dette ikke i tråd med rutinen for langtid og det er derfor gjennomført 

møte med ansatte (sykepleiere og primærkontakter) i hver etasje og gjennomgått rutinen på nytt. I tillegg er 

det innført endringer på hvordan møter med primærkontakter gjennomføres hver 4.-6. uke hvor blant annet 

den enkelte primærkontakt blir gjort ansvarlig for sitt arbeide på dette området og må rapportere på dette i 

møtet. 

 
5. Det fattes ikke vedtak om disponering av kontantytelser, og det mangler dokumentasjon på 

samtykkevurderinger for pasientene ved sykehjemmet.  
 

Kommunen har tidligere gitt tilbakemelding på at dette er et krevende område og har hatt behov for å jobbe 
gjennom ny prosedyre med tanke på en endring ved samtlige av kommunens institusjoner som tilbyr 
langtidsplass. Arbeidet er slik kommunen oppfatter det nå ferdig og det er utarbeidet ny rutine og vedtaksmal 
for å gjennomføre både vurdering av samtykkekompetanse og å håndtere fullmakt i tråd med forskrift. 
Følgende tekst/veileder beskriver rutinen og hvordan dette skal gjøres i praksis: 

 
 

Veiledning – disponering av kontantytelser etter folketrygdloven for brukere under opphold i kommunal 
helse- og omsorgsinstitusjon  
 
Vurdering av samtykkekompetanse ved innkomst 
Ved innkomst gjøres en vurdering av brukers samtykkekompetanse. Er bruker samtykkekompetent så 
disponerer han/hun kontantytelsene selv. 
 
Verge  

Er det oppnevnt verge er det vergen som disponerer kontantytelsene til bruker. 
 
Nærstående eller andre med rett til å disponere kontantytelsene 
Dersom bruker ikke er samtykkekompetent undersøker institusjonen hvem av de pårørende som kan 
disponere kontantytelser for brukeren. Det følger av vergemålsloven § 94 (legalfullmakt) at nærstående 
har rett til å representere et familiemedlem som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig 
svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser. Som nærstående regnes 
følgende personer som har fylt 18 år og ikke er under vergemål: 

 

a. Ektefelle eller samboer 

b. Barn 

c. Barnebarn 

d. Foreldre 

 

En nærstående har bare representasjonsrett dersom samtlige medlemmer med høyere prioritet etter 
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rekkefølgen som følger i a-d skriftlig har frasagt seg retten til å representere familiemedlemmet. Merk at 

nærståendes rett etter nr. 2 ikke gjelder dersom det er oppnevnt verge for familiemedlemmet, og det ikke 

omfattes av andre fullmaktsforhold. 

 

Selv om det det ikke er påkrevd etter loven så innhenter vi signatur fra barn (bokstav b) sine søsken for å 

unngå konflikter. 

 

 
Andre enn nærstående med rett til å disponere kontantytelsen 
Dersom ingen nærstående nevnt ovenfor er utpekt til å disponere kontantytelsen undersøker institusjonen 
om det er andre i brukers krets (for eksempel nabo, venn eller annen nær pårørende) som kan disponere 
kontantytelser for brukeren. I så fall kan det gis fullmakt fra institusjonen til disse. Vi ber da om underskrift 
fra alle livsarvinger på at de aksepterer dette.  

 
 
Begjæring om oppnevning av verge 

Dersom det ikke finnes noen som kan disponere ytelsene etter punktene ovenfor skal kommunen søke 

Fylkesmannen om oppnevnelse av verge. 

 

Vedtak om disponering av kontantytelser 

 

Dersom det ikke blir oppnevnt verge skal det av institusjonens lege eller kommunelegen fattes vedtak om 

at ledelsen for institusjonen skal disponere kontantytelsene. Vedtaket skal fattes i samråd med de 

nærmeste pårørende og den som har det daglige ansvaret for pasienten. Vedtaket kan gjøres 

tidsavgrenset. Vedtak fattes med hjemmel i Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden 

under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, § 3. 

Kopi av vedtaket sendes Fylkesmannen. 

 

Kommunen ber om tilbakemelding fra Fylkesmannen innen 15.10 på dette punktet dersom det er anmerkninger 

på veilederen. I motsatt fall vil ny prosedyre bli tatt i bruk fra 1.11.2019 ved kommunens institusjoner. 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Svein Elgvin 
Enhetsleder 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
 



53/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" - 19/03964-25 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" : Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken"

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/03964-25 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser 

knyttet til "Hove-saken" 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til «Hove-

saken» til orientering og oversender saken til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Arendal bystyre ber om: 

- at det foretas en helhetlig gjennomgang av Hove drifts- og utviklingsselskap (HDU) sine 

styringsdokumenter for å sikre oppdaterte mål og tydeligere retningslinjer for selskapets 

virksomhet. 

- at det vurderes om det er behov for i større grad å regulere formen på – og innholdet i – 

rapporterings- og styringsdialogen mellom styret og generalforsamlingen i HDU, for å skape 

felles forventninger til innhold og omfang. 

 

Bystyret ber styret i HDU rapportere tilbake til kontrollutvalget om tiltak som er gjennomført etter disse 

to punktene og eventuell effekt disse har gitt, senest i løpet av første halvår 2020. 

 

Arendal bystyre ber i tillegg om: 

- at det iverksettes et arbeid for å vurdere hvordan man kan ivareta kommunens eierskapsprinsipp 

knyttet til målet om åpenhet og offentlighet, også i selskaper som ikke er omfattet av 

offentlighetsloven. 

  

Bystyret ber om at rådmann/ordfører rapporterer tilbake til kontrollutvalget om hvilke vurderinger som 

er gjort og eventuelle tiltak som er iverksatt i forhold til dette punktet senest i løpet av første halvår 2020. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Arendal kontrollutvalg bestilte i sitt møte 29.5.2019 sak 33/19 forvaltningsrevisjonen Avtaler og 

beslutningsprosesser knyttet til «Hove-saken». I den forbindelse ba kontrollutvalget også bystyret om å 

styrke rammen for kontroll, tilsyn og revisjon for 2019 med kostnadene til prosjektet anslått til kr 

296 000. Det siste ble vedtatt av bystyret i deres møte 20.6.2019 sak 19/118: 

8. Arendal bystyre vedtar at kontrollutvalget styrkes med 296 000 kr til 

forvaltningsrevisjonen av avtaler og beslutningsprosesser i «Hovesaken». Beløpet stilles 

til disposisjon og beløpet reguleres i 2. tertial. 
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Saksopplysninger: 
Forvaltningsrevisjonens formål ble definert til å være hvorvidt Hove drifts- og utviklingsselskap AS 

(HDU) har innrettet sin virksomhet, og fulgt de retningslinjer som følger av selskapets 

styringsdokumenter og gjeldende regelverk i forbindelse med konkrete avtaleprosesser. Prosjektet skulle 

svare på følgende problemstillinger: 

1. Har HDU innrettet sin virksomhet i tråd med de intensjoner og føringer som eier har gitt 

selskapet? 

2. Har styret i HDU hatt myndighet til å inngå avtaler med Lowcamp AS, Canvas Hove AS og DHT 

Corporate Services i forhold til selskapets styringsdokumenter og gjeldende regelverk? 

3. Har HDU fulgt de retningslinjer som følger av selskapets styringsdokumenter, og det til enhver 

tid gjeldende regelverk, i forbindelse med de overnevnte avtaleprosessene? 

 

Revisjonskriterier: 

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som det skal revideres og vurderes i forhold til. 

Revisjonen viste i prosjektplanen at det ville være naturlig å utlede revisjonskriterier fra selskapets 

vedtekter og andre relevante styringsdokumenter, forvaltningsloven, offentlighetsloven, lov om offentlige 

anskaffelser, reglene om offentlig støtte, kommuneloven og aksjeloven. I rapporten vises det til de 

aktuelle revisjonskriteriene knyttet til hver av problemstillingene. 

 

Metode: 

Revisjonen så i planen for seg at arbeidet ville ta utgangspunkt i en dokumentanalyse, eventuelt supplert 

med kvalitative intervjuer ved behov. Av rapporten fremgår det at revisjonen metodisk har basert seg på 

en kvalitativ tilnærming gjennom omfattende og grundig dokumentanalyse. Revisjonen har brukt 

offentlig tilgjengelige dokumenter og dokumenter som er forelagt revisjonen direkte av styret og daglig 

leder i HDU. Revisjonen viser også til at de har hatt løpende kontakt med selskapet underveis i prosjektet. 

 

Avgrensning: 

Prosjektet ble avgrenset til de «avtalene» som var beskrevet i problemstillingene og 

beslutningsprosessene knyttet til disse avtalene. Det ble gjort klart at det ikke ville bli foretatt noen 

vurdering av kvaliteten på, innholdet i, eller hensiktsmessigheten av noen av de beslutningene som var 

fattet i saken, verken knyttet til avtaleinngåelsen eller avtalene. Dette er også fulgt opp i rapporten. 

 

Revisjonens funn og vurderinger: 

Revisjonen viser til at målene i utviklingsplanen fra 2001, som lå til grunn for opprettelsen av selskapet, 

og målene i den selskapsspesifikke eierstrategien fra 2018, kan oppfattes som ulike. Dette kan skape ulike 

forventninger til selskapets virksomhet, både fra eierorganet og fra omgivelsene. Revisjonen mener at 

styrets vurdering om at selskapet driver næringsvirksomhet, ikke er urimelig. Revisjonen finner ikke 

grunnlag for å si at de aktivitetene som fremkommer av selskapets årsmeldinger, ikke er i tråd med 

forutsetningene i selskapets styringsdokumenter. 

 

Revisjonen vurderer at styret i HDU både ut fra aksjeloven og selskapets styringsdokumenter har hatt 

myndighet til å inngå avtalene med DHT, Lowcamp AS og Canvas Hove AS. 

 

Revisjonen vurderer at HDU i forbindelse med avtaleprosessene ikke var omfattet av offentlighetsloven 

og lov om offentlige anskaffelser. De kan heller ikke se at det foreligger ulovlig offentlig støtte i 

forbindelse med prosessene. De tar forbehold om at de kunne kommet frem til en annen konklusjon 

dersom det planlagte salget av eiendomsmassen fra HDU til Canvas Hove, som ble reversert, hadde blitt 

gjennomført. 

 

Revisjonen konkluderer med at prosessen i liten grad har sikret åpenhet og offentlighet i tråd med 

kommunens eierskapsprinsipp. Revisjonen viser til at selskapets uformelle «forankring» av planene i 

politisk og administrativ ledelse gjennom involvering av aktører de selv har vurdert som nøkkelpersoner i 

prosessen istedenfor generalforsamlingen, har ført til at prosessen har fremstått som lite åpen. Revisjonen 

mener at denne fremgangsmåten har vært med på å utviske allmennhetens oppfatning av grensene mellom 
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kommunen og selskapet, noe som igjen kan skape ulike forventninger og uklar forståelse både hos 

eierorganet og i omgivelsene knyttet til selskapets fristilling i forhold til kommunen. 

 

Anbefalinger: 

Ut fra sine funn og vurderinger har Aust-Agder Revisjon IKS gitt følgende anbefalinger til kommunen: 

- Revisjonen anbefaler at det foretas en helhetlig gjennomgang av selskapets styringsdokumenter 

for å sikre oppdaterte mål og tydelige retningslinjer for selskapets virksomhet. 

- Revisjonen anbefaler at det vurderes om det er behov for å i større grad regulere formen på- og 

innholdet i rapporterings- og styringsdialogen mellom styret og generalforsamling, for å skape 

felles forventninger til innhold og omfang. 

- Revisjonen anbefaler at det iverksettes et arbeid for å vurdere hvordan man kan ivareta 

kommunens eierskapsprinsipp knyttet til målet om åpenhet og offentlighet, også i selskaper som 

ikke er omfattet av offentlighetsloven. 

 

Høring: 

I tråd med kontrollutvalgsforskriften § 15, har selskapet ved styreleder og daglig leder hatt rapporten til 

gjennomlesing. Høringsuttalelse ligger som vedlegg i rapporten. Her gir selskapet uttrykk for at det er 

spekulativt å konkludere med at det kunne ha vært ulovlig støtte dersom opprinnelig kjøpsavtale var blitt 

gjennomført, da de ville ha gjort vurderinger av dette ved eventuell gjennomføring. 

 

Selskapet viser til at de henvendte seg til politisk ledelse som kommunens ledelse og ikke som 

representanter for generalforsamlingen. 

 

Selskapet viser videre til at de har sammenfallende syn med revisjonen i forhold til de anbefalingene som 

er gitt. Styret har tatt initiativ overfor generalforsamling og kommune, noe som bl.a. har resultert i at det 

nå er ordfører, og ikke bystyret, som er generalforsamling. Videre har de gjort endringer som innebærer at 

leieavtaler ut over 10 år, krever vedtak i generalforsamlingen. De vil i løpet av høsten sammen med 

kommunen vurdere selskapets organisering og grensesnitt mot Arendal Eiendom KF. 

 

Revisjonen viser til at «den som utøver kommunens eierfunksjon» etter kontrollutvalgsforskriften § 15 

også skal gis mulighet til å uttale seg. I dette selskapet har bystyret som organ utgjort generalforsamling, 

og det har ikke vært utnevnt noen leder for eierorganet. Siden ordfører normalt er møteleder for 

generalforsamlingen, har han fått anledning til å uttale seg. Han har valgt å ikke komme med 

høringsuttalelse, siden bystyret både er bestiller og får rapporten til behandling. 

 

Fremlegging: 

Aust-Agder Revisjon IKS vil legge frem rapporten i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet oppfatter at revisjonen har fulgt opp bestillingen som ble gjort gjennom vedtaket i sak 33/19. 

Det er gjort et grundig arbeid som gir en til tider svært detaljert rapport. Det er imidlertid lagt vekt på 

oppsummeringer for hver problemstilling, og det er gitt en god oversikt over problemstillinger, 

revisjonskriterier, revisjonens vurderinger og konklusjon og revisjonens anbefalinger i innledningen av 

dokumentet. 

 

Kontrollutvalget har innstillingsrett til bystyret i saker hvor de legger frem forvaltningsrevisjoner til 

behandling i bystyret. Anbefalingene fra revisjonen er derfor lett omarbeidet for å angi forslag til 

kontrollutvalgets innstilling til vedtak i bystyret i saken. 

 

Ved tidligere behandling av «Hove-saken» er kontrollutvalgets leder Per-Jakob Haakstad blitt kjent 

inhabil til å delta i behandlingen. Det er naturlig at kontrollutvalget også ved denne behandlingen 

gjennomfører en vurdering av habilitet for de medlemmene/varamedlemmene som deltar i behandlingen 

av saken. 
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Vedlegg:  

Forvaltningsrevisjon Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS: Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til 

«Hove-saken» 

Prosjektplan Hove 
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Problemstillinger  
1. Har HDU innrettet sin virksomhet i tråd med de intensjoner og føringer som eier har gitt 

selskapet? Herunder vurderinger knyttet til forholdet mellom «kommunal 
virksomhet» og «næringsvirksomhet» 
 

2. Har styret i HDU hatt myndighet til å inngå avtaler med Lowcamp AS, Canvas Hove AS og 
DHT Corporate Services i forhold til selskapets styringsdokumenter og 
gjeldende regelverk? 
 

3. Har HDU fulgt de retningslinjer som følger av selskapets styringsdokumenter, og det til 
enhver tid gjeldende regelverk, i forbindelse med de overnevnte avtaleprosessene? 

 

Revisjonskriterier (utvalgte) 
- Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 

- Lov om offentlig støtte 

- Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven) 

- Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (Offentlighetsloven) 

- Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven) + Forskrift om offentlige anskaffelser 

- Rapport «Utviklingsplan for Hoveområdet på Tromøy i Arendal kommune», 

- Rapport «Utvikling av Hoveområdet Arendal kommune» av Unico AS 30.04.2002.  

- Eierskapsmelding 2016 – Arendal kommune, hovedmelding og eierstrategi 2018  

- Leieavtale mellom Arendal eiendom KF og Hove Drift- og Utviklingsselskap AS, datert 25.10.2010 

-  «Tilleggsavtale» mellom Arendal Eiendom KF og Hove Drift- og Utviklingsselskap AS, datert 17.9.2018 

Revisjonens vurderinger og konklusjon 
- Selskapet, herunder styret og daglig leder, har selv vurdert at eier gjennom utviklingsplanen og selskapets vedtekter peker mot at de skal drive næringsvirksomhet. Ut fra de aktiviteter selskapet viser til 

gjennom sine årsmeldinger fra etablering og frem til i dag, vurderer revisjonen at styrets egenvurdering ikke er urimelig. Revisjonen finner heller ikke grunnlag for at vurdere at de aktivitetene som 

fremkommer av selskapets årsmeldinger, ikke er i tråd med de forutsetninger som ligger i selskapets styringsdokumenter. 

- Revisjonen vurderer at målene for selskapet som kommer frem i utviklingsplanen og målene i den selskapsspesifikke eierstrategien (fra 2018) kan oppfattes som ulike. Dette er særlig utfordrende når 

utviklingsplanen som det mest sentrale styringsdokument er vedtatt i 2001. Dette kan igjen skape uklare forventninger til selskapets virksomhet, både fra eierorganet og fra omgivelsene. 

- Etter revisjonens vurdering ligger det i utgangspunktet ingen begrensninger i styrets myndighet verken etter vedtektene eller aksjeloven til å gjøre slike kjøp eller inngå slike avtaler som selskapet har gjort 

med DHT, Lowcamp AS og Canvas Hove AS. Selv om salget av eiendommene på Hoveområdet ble kansellert, vil det faktum at HDU har myndighet til å opptre som Selger i kjøpekontrakten, samtidig som det 

er Arendal kommune som faktisk er juridisk eier, kunne så tvil om det er tilstrekkelig uavhengighet mellom selskap og eier. 

- Ut fra de kriteriene revisjonen legger til grunn, vurderer revisjonen at HDU i forbindelse med de overnevnte avtaleprosessene ikke var omfattet av offentlighetsloven og lov om offentlige anskaffelser. Vi kan 

heller ikke se at det foreligger ulovlig offentlig støtte i forbindelse med prosessene. Revisjonen vurderer imidlertid at det planlagte salget av eiendomsmassen fra HDU til Canvas Hove, som ble kansellert, 

kunne gitt en annen konklusjon. 

- Revisjonen konkluderer med at prosessen i liten grad har sikret åpenhet og offentlighet i tråd med kommunens eierskapsprinsipp. Ved å velge å «forankre» planene i politisk- og administrativ ledelse fremfor 

generalforsamlingen, har også prosessen vært med på å utviske allmennhetens oppfatning av grensene mellom kommunen og selskapet. Dette kan igjen skape ulike forventninger og uklar forståelse både 

hos eierorganet og i omgivelsene knyttet til selskapets fristilling i forhold til kommunen. 

Anbefalinger 

1. Revisjonen anbefaler at det foretas en helhetlig gjennomgang av selskapets styringsdokumenter for å sikre oppdaterte mål og tydelige retningslinjer for selskapets virksomhet 

2. Revisjonen anbefaler at det vurderes om det er behov for å i større grad regulere formen på- og innholdet i rapporterings- og styringsdialogen mellom styret og generalforsamling, for å skape felles 

forventninger til innhold og omfang 

3. Revisjonen anbefaler at det iverksettes et arbeid for å vurdere hvordan man kan ivareta kommunens eierskapsprinsipp knyttet til målet om åpenhet og offentlighet, også i selskaper som ikke er omfattet 

av offentlighetsloven 

Forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget i Arendal kommune 

Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til Hove-saken   
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1. INNLEDNING, BAKGRUNN OG FORMÅL  

1.1. INNLEDNING 

Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS (HDU) ble stiftet i 2002 som et 100 % kommunalt 

aksjeselskap, med Arendal kommune som eier.  

Selskapet ble opprettet etter at bystyret i Arendal 21. juni 2001 vedtok en utviklingsplan for 

Hoveområdet på Tromøya i Arendal kommune. Vedtekter og formål bygget på en 

utviklingsrapport fra Unico AS som egentlig er en økonomiske analyse av mulighetene for 

området, og hvor Unico AS kom med diverse anbefalinger. Rapporten anbefalte at det ble 

opprettet et aksjeselskap, også med andre eiere om det var interesserte.  

Formålet med selskapet er å utvikle Hoveområdet i tråd med utviklingsplanen, og de vedtak 

bystyret i Arendal kommune gjør med hensyn til utviklingen av Hove, samt de lover og 

rammebetingelser som gjelder for området. Selskapet skal drive den virksomhet på Hove som 

Arendal kommune til enhver tid beslutter at kommunens skal ha driftsansvaret for.  

Arendal kommune kjøpte friluftsområdet på Hove i 1998 fra staten. Kommunens eiendom på 

Hove er på over 1000 dekar, og består av friluftsområder, Hove camping og Hove leirsenter.  

I 2017 ble området utenfor Hove en del av Raet Nasjonalpark, og verneforskriften for 

campingplassen opphevet. Arendal kommune har etter dette startet et arbeid med å utvikle en 

reguleringsplan for området. Reguleringsplanen omfatter kun dagens campingområde, resten 

av Hoveodden er en del av nasjonalparken.  

1.2. BAKGRUNN OG FORMÅL 

I forbindelse med utvikling av campingen på Hove, mottok bystyret i Arendal henvendelser 

som omhandlet spørsmål omkring utviklingen. Det kom også inn krav om innsyn i avtaler 

som selskapet hadde inngått med eksterne aktører i forbindelse med utviklingen av området.  

På bakgrunn av henvendelser til bystyret, vedtok bystyret at kontrollutvalget skulle se 

nærmere på virksomheten i Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS. Kontrollutvalget utarbeidet 

i samarbeid med Aust-Agder Revisjon IKS en prosjektplan, og vedtok etter fullmakt fra 

bystyre at Aust-Agder Revisjon IKS skulle gjennomføre en forvaltningsrevisjon.  

Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å besvare kontrollutvalgets spørsmål på om 

Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS driver i samsvar med intensjonen med selskapet. Dette 

vil omfatte intensjonen bystyret hadde ved opprettelse av selskapet, og de evt. føringer som er 

gitt fra eier etter opprettelsen.  

Forvaltningsrevisjonen vil fokusere på rammeverket for selskapet i form av føringer fra eier, 

og i den sammenheng om selskapet driver som intendert, da med særlig fokus på om selskapet 

driver innenfor «kommunal virksomhet» eller «næringsvirksomhet».  
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2.  METODISK GJENNOMFØRING 

Prosjektets metodiske fremgangsmåte har basert seg på en kvalitativ tilnærming gjennom 

omfattende og grundig dokumentanalyse. Arbeidet med forvaltningsrevisjonen har i hovedsak 

foregått i perioden juni – september 2019, og blitt gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS 

ved oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes, forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud, 

forvaltningsrevisor Stine N. Beck, og med Kristian Fjellheim Bakke som oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor for prosjektet. 

Det har blitt gjennomført interne habilitets- og uavhengighetsvurderinger av alle personer som 

har vært involvert i prosjektet. Kontrollutvalget har behandlet uavhengighetserklæringer 

knyttet til de oppdragsansvarlige tidligere i 2019. 

Revisjonen gjennomførte innledningsvis et oppstartsmøte med styreleder og daglig leder ved 

Hove Drift- og Utviklingsselskap AS, med den hensikt å få oversikt over datamateriale som 

grunnlag for revisjonens videre arbeid. Det metodiske arbeidet har for øvrig bestått av en 

kvalitativ datainnsamling gjennom dokumentanalyse av overlevert og etterspurt 

dokumentasjon, samt en gjennomgang av tilgjengelig informasjon gjennom 

bystyreprotokoller, kommunens styringsdokumenter med mer. Dokumentasjonen som 

revisjonen har hatt tilgang til har, supplert med avklaringer underveis, dannet grunnlaget for 

revisjonens vurderinger og konklusjoner. Oppsummert er det i hovedsak tatt utgangspunkt i 

følgende dokumentasjon: 

- Vedtekter for HDU  

- Redegjørelse fra styret i HDU ifb. forvaltningsrevisjonen  

- Utviklingsplan av 2001 og Utviklingsrapport av Unico AS 2002 

- Leieavtaler mellom Arendal Eiendom KF og HDU 

- Avtaler mellom HDU, Canvas Hove AS og Lowcamp AS 

- Kjøpekontrakt mellom Staten og Arendal kommune av 1998 

- Dokumentasjon vedr. kjøp av eiendom 

- Strategimøte 

- Etableringsvedtak fra bystyret 

- Strategiplan HDU av 2016 

- E-post korrespondanse  

- Tidslinjer og matriser utarbeidet av selskapet knyttet til «Hove-saken» 

- Årsberetninger 

- Protokoller fra Generalforsamling og styremøter 

- Fylkesmannens behandling av klage 

- Eierskapsmelding og eierstrategi  

 

Vurderingen av det metodiske arbeidets validitet og reliabilitet, handler om å belyse dataenes 

troverdighet og gyldighet. Validiteten handler om hvorvidt de innsamlede dataene er aktuelle 

for å besvare problemstillingene, og om revisjonens funn er autoritative og representative i 

forhold til fenomenet som er undersøkt. Dokumentene som er analysert for å besvare 

problemstillingene har alle vært offentlig tilgjengelig dokumenter, eller dokumenter som er 

forelagt revisjonen direkte av styret og daglig leder i HDU. Revisjonen har for øvrig hatt 
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løpende kontakt med selskapet underveis i prosjektet, og foretatt nødvendige avklaringer eller 

etterspurt manglende dokumentasjon og informasjon.  

Reliabilitetsvurderingen omhandler hvorvidt de innsamlede dataene er pålitelige, og om 

dataene er gjenstand for etterprøvbarhet. Rapporten har både på detaljert og overordnet nivå 

vært gjenstand for intern og ekstern kvalitetskontroll. Gjennomgående i rapportens arbeid har 

flere forvaltningsrevisorer og regnskapsrevisor vært involvert i prosessen, og den metodiske 

innsamlingen av data har vært grundig forankret og kvalitetssikret internt. Dette har bidratt til 

et godt fundament for dataenes reliabilitet.  

Prosjektet begrenses til de «avtalene» som er beskrevet i problemstillingene og de 

beslutningsprosesser som knytter seg til disse avtalene. Forvaltningsrevisjonen har ikke 

foretatt noen vurdering av kvaliteten på, eller hensiktsmessigheten av, noen av de 

beslutningene som er fattet i «Hove-saken».  

I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 15 skal selskapet samt den som utøver kommunens 

eierfunksjon, alltid gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i 

rapporten. På bakgrunn av en intensiv og avgrenset prosjektperiode har det vært nødvendig 

for revisjonen å gjennomføre faktaverifiserings- og høringsprosessen samlet. Selskapet ved 

styreleder og daglig leder har hatt rapporten til gjennomlesning, hvor deres betraktninger 

ligger vedlagt. Etter forskrift skal «den som utøver kommunens eierfunksjon» også få 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på rapporten. I HDU sitt tilfelle utgjør bystyret som 

organ generalforsmaling, og det er ikke utnevnt noen leder for eierorganet. I kraft av at 

ordfører normalt sett er møteleder for generalforsamlingen, har han fått anledning til å uttale 

seg. Ordføreren har valg å ikke komme med høringsuttalelse ettersom bystyret både er 

bestiller og får rapporten til behandling. 

  



53/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" - 19/03964-25 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" : Forvaltningsrevisjon Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS

   4 

 

3. PROBLEMSTILLINGER 

3.1.  PROBLEMSTILLING 1 

1) Har HDU innrettet sin virksomhet i tråd med de intensjoner og føringer som eier 

har gitt selskapet? Herunder vurderinger knyttet til forholdet mellom «kommunal 

virksomhet» og «næringsvirksomhet» 

3.1.1. REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriteriene under denne problemstillingen vil ta utgangspunkt i rammene som eier 

har lagt for selskapet. Et sentralt spørsmål er om selskapet i denne forbindelse er å anse som 

«kommunal virksomhet» eller «næringsvirksomhet».   

Revisjonskriteriene vil omfatte stiftelsesdokumenter, vedtekter, eierskapsstrategier, vedtak i 

bystyret og andre føringer kommunen som eier har lagt for selskapet. I tillegg vil 

offentlighetsloven og andre aktuelle lover og rammebetingelser tilknyttet spørsmålet om 

kommunal virksomhet eller næringsvirksomhet være aktuelt.  

 

Etablering av selskapet  

Med bakgrunn i at Raet landskapsvernområde ble vernet ved Kgl. res. av 15. desember 20001, 

vedtok driftsstyret i Arendal kommune den 6. april 2000 at det skulle utarbeides en overordnet 

utviklingsplan for Hoveområdet2. Utviklingsplanen ble vedtatt av Arendal bystyre den 21. 

juni 2001. Med utgangspunkt i den vedtatte utviklingsplanen, bestemte bystyret samtidig at 

det skulle iverksettes en utredning som skulle danne grunnlag for etablering og muligheter for 

et nytt driftsselskap. 

Hove drifts- og utviklingsselskap AS ble stiftet som en direkte konsekvens av bystyrets 

utviklingsplan for Hoveområdet. Utviklingsplanen la overordnede føringer for hva bystyret 

ønsket av drift og utvikling for området på lang sikt. Utredningen som ble gjennomført i tråd 

med bystyrets ønske, resulterte i rapporten «Utvikling av Hoveområdet - Arendal kommune» 

datert 30. april 2002 – signert Unico AS3. Rapportens utgangspunkt var å kartlegge de 

mulighetene som lå i området, samt gi anbefalinger for hvordan løse disse oppgavene 

gjennom etablering av et eget driftsselskap. For å nå målet i utviklingsplanen, ble det lagt til 

grunn å etablere et aksjeselskap som skulle få i oppgave å realisere målet. Dette innebærer at 

bystyret valgte å etablere et eget rettssubjekt som verktøy, og ikke la gjennomføringen av 

drifts- og utviklingsoppgavene ligge i kommunal egenregi. 

Selve etableringen av et drifts- og utviklingsselskap for Hoveområdet, ble vedtatt av bystyret 

20. juni 2002 – med etableringsdato 30. juli 2002. I saksfremlegget presiseres at det har blitt 

                                                                 
1 Kgl. Res. Av 15. desember 2000 gjennom FOR-2000-12-15-1462 Forskrift om vern av Raet 
landskapsvernområde med plante- og fuglelivsfredning, Arendal kommune, Aust-Agder 
2 «Utviklingsplan for Hoveområdet på Tromøy i Arendal kommune», vedtatt i bystyret 21. juni 2001, sak 94/01 
3 «Utvikling av Hoveområdet Arendal kommune» av Unico AS 30.04.2002. Vedtatt i bystyre 20.06.02, sak 74/02 
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foretatt nødvendige politiske avklaringer underveis i arbeidet og at den innstilling som legges 

frem derfor i stor grad er forankret politisk.  

I saksfremlegget for etablering av HDU, oppfordres det av rådmann til å drifte Hove Leir av 

kommunen selv, da det på den tid ble drevet av private eiere. Dette begrunnes med at det vil 

være avgjørende for en god utvikling av Hoveområdet at det totale ansvar for utvikling og 

økonomi legges på lokale hender med overordnede føringer gitt av bystyret. Saksfremlegget 

legger videre føringer for at selskapet skal knytte seg til personer med god økonomisk innsikt, 

med fokus på markedsmessig tilpasning og utvikling. Dette for å sikre en god utvikling av 

området, med god økonomisk styring – hvor fremtidige investeringer ikke må skje uten at det 

økonomiske fundamentet er på plass.  

I saksfremleggets vurdering presiseres det at bystyret må være klar over at en utvikling av 

Hoveområdet krever tid, penger, pågangsmot, nytenkning og utviklingsevne. Det poengteres 

videre at det er avgjørende at de viktigste aktørene klarer å samle seg om konkrete tiltak, slik 

at det blir en vekselvirkning mellom planer, utvikling og gjennomføring av konkrete tiltak. 

Da bystyret vedtok etablering av Hove drift- og utvikling AS, ble følgende vedlegg lagt til 

grunn i saken: 

- Rapport fra Unico AS av 30.4.02 

- Utviklingsplan for Hoveområdet av mai 2001 

- Brev fra Arendal Seilforening av 25.5.02 

- Reguleringsplan for Hove leir og friluftssenter av 30.4.02 

- Bystyresak 94/01 (vedtak Utviklingsplan for Hoveområdet) av 21.6.01 

Utviklingsplanen la opprinnelig opp til å invitere andre eksterne eiere, inkludert investorer. 

Dette på bakgrunn av at bystyret så for seg et potensiale for økonomisk avkastning, og 

mulighet for ekstern medfinansiering av planene for området. I tråd med utredningsrapporten 

var det derimot kun Arendal kommune som stod for etablering av selskapet og som tegnet alle 

aksjene, og har vært eneste eier siden stiftelsen av selskapet i 2002. 

Som en naturlig konsekvens av endrede preferanser og rammevilkår, var det naturlig at 

selskapets virksomhet måtte ta hensyn til bystyrets senere vedtak for området. Denne 

forutsetningen ble også tatt inn i selskapets vedtekter under formål ved stiftelsen. 

 

Selskapets vedtekter  

Selskapets vedtekter ble vedtatt gjennom rapport om «Utvikling av Hoveområdet - Arendal 

kommune» datert 30. april 2002 – signert Unico AS.  

Formål for HDU er vedtektsfestet i § 3 i selskapets vedtekter: 

Selskapets formål er å utvikle Hove-området i tråd med utviklingsplanen for Hove 

vedtatt av bystyret 21.06.2001, de vedtak bystyret i Arendal kommune gjør med hensyn 

på utviklingen av Hove, samt de lover og rammebetingelser som gjelder for området. 



53/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" - 19/03964-25 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" : Forvaltningsrevisjon Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS

   6 

 

Selskapet skal videre drive den virksomhet på Hove som Arendal kommune til enhver 

tid beslutter at kommunen skal ha driftsansvar for. 

Styrets oppgaver fremkommer i § 6 (vår understrekning): 

Styret har ansvar for at selskapet drives i tråd med selskapets formål, herunder sikre 

at Arendal kommunes samlede interesser i området ivaretas. For å sikre at driften 

utvikles i tråd med styrets ansvar og oppgaver, kan styret opprette egne 

forretningsområder, eventuelt inngå avtaler med andre parter. 

Generalforsamlingens ansvar fremgår av § 10 

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre: 

  - Fastsettelse av resultatregnskap og balanse 

 - Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd iht. fastsatt balanse 

 - Valg av styre 

 - Andre saker som iht. lov, vedtekter eller innkalling tilhører  

              generalforsamlingen 

 

Kommunens eierstyring 

Kommunen har utarbeidet en eierskapsmelding, som presenterer kommunens overordnede 

eierstyringsmål og strategier for godt eierskap. I eierskapsmeldingen for Arendal kommune 

20164, legger kommunen i tillegg frem informasjon knyttet til det enkelte selskap hvor 

kommunen har eierinteresser. Under Hove drift og utvikling AS presenteres etableringsdato, 

organisasjonsnummer, aksjekapital m.m. Det står videre utdypet følgende om informasjon ved 

selskapet: 

Hove drifts- og utviklingsselskap AS har ansvaret for driften av eiendommen på 1.200 

dekar som inkluderer Hove leirsenter, Hove Camping og friområder. Videre har 

selskapet ansvar for å utvikle området i tråd med målsettingene til eieren Arendal 

kommune. Bystyret behandlet den 21. juni 2001 utviklingsplan for Hoveområdet og 

vedtok blant annet å utrede etablering av eget drifts- og utviklingsselskap for området. 

I 2018 utarbeidet kommunen en eierstrategi for alle selskap de har eierinteresser i, for å 

tydeliggjøre de krav og forventninger kommunen har til sine eierskap5. Eierstrategien 

definerer følgende for kommunens mål med HDU: 

Samfunnsmessig motivert gjennom å sikre at området driftes og utvikles til det beste 

for kommunens innbyggere og andre besøkende (...) Det forventes ikke utbytte fra 

selskapet  

 

                                                                 
4 Eierskapsmelding 2016 – Arendal kommune, hovedmelding. Vedtatt i bystyret 16.03.2017, sak 31/17 
5 Arendal kommunes eierstrategi 2018 – alle selskap. Vedtatt i bystyret 26.04.2018, sak 18/42 
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Videre omtaler kommunen følgende knyttet til kapital og risiko for eierskapet i HDU: 

Kommunen har hjemmelen til eiendommene og har 100 % aksjer i selskapet – dermed 

lav risiko. Innskutt aksjekapital er 1,3 mill. kroner. Området er et av de mest besøkte 

utfartsstedene i Aust-Agder. Omdømmemessig viktig at selskapet drifter området godt. 

Med bakgrunn i at bystyret er eneeier er imidlertid risikoen vurdert som liten.  

 

Gjennom de forpliktelsene som HDU har påtatt seg gjennom leieavtalen med Arendal 

Eiendom KF (AEKF), har HDU fått vederlagsfri rådighet over Hove Leir og kommunens 

øvrige eiendom på Hoveodden, herunder også Hove camping. Selskapet har imidlertid ikke 

fått overført grunnbokshjemmelen til eiendommen, hvilket innebærer at kommunen er 

grunneier. Selskapet har som en konsekvens av dette blant annet ikke mulighet til å pantsette 

eiendommen som sikkerhet for lån.  

 

Vedtak i bystyret og generalforsamlinger  

Overfor HDU innehar bystyret to roller – én som øverste eierorgan for alle kommunens 

selskaper, og én som generalforsamling for HDU. Som bystyre skal det kun behandles politisk 

prinsipielle eierspørsmål knyttet til selskapet, mens generalforsamlingen skal opptre som 

selskapets øverste myndighet representert gjennom aksjeeierne i selskapet.  

Når det gjelder saker bystyret har behandlet som eier av selskapet siden 2008, utgjør det 

følgende saker: 

 Søknad om lån på kr 1.500.000,- 26.04.2012 (PS 85/12)  

 Etablering av ny scene, Hove Amfi – 21.03.2013 (PS 44/13) 

 Høringsuttalelse til Verneforslag for Raet nasjonalpark 27.08.2015 (PS 134/15) 

 Forslag om vern av Raet nasjonalpark 03.03.2016 (PS 32/16) 

 Opprettelse av leirskole på Hove – kommunalt ansatt pedagog 31.05.2018 (PS 18/65) 

 Reguleringsplan for del av Hove Leirsenter 28.03.2019 (PS 19/36) 

 Hove – fremtidig organisering 20.06.2019 (PS 19/101) 

 HDU – Omdanning av utlån til aksjekapital 20.06.2019 (PS 19/120) 

Gjennom generalforsamlingen skal bystyret utgjøre selskapets øverste myndighet, og derav 

blant annet behandle resultatregnskap, anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, 

valg av styre og andre saker som iht. lov vedtekter eller innkalling hører under 

generalforsamlingen. Følgende saker har generalforsamlingen behandlet utover aksjelovens 

krav: 

 GF-møte 03.03.2004 Endringer av vedtekter § 7 

 GF-møte 26.05.2011 Endring av vedtekter § 7 

 GF-møte 25.06.2015 Endring av vedtekter § 5 

 GF-møte 05.03.2019 Redegjørelse av prosess frem til valg av Canvas Hove 

 GF-møte 05.03.2019 Redegjørelse av avtaleverket med Lowcamp AS og Canvas Hove 

 GF-møte 01.04.2019 Flere saker knyttet til «Hove-saken» 
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Forutsetninger for selskapets virksomhet gjennom overordnet utviklingsplan 2001  

Ett av selskapets overordnede formål, er i henhold til vedtektene å utvikle Hoveområdet i tråd 

med utviklingsplanen som er vedtatt av bystyret. 

Overordnet visjon for området ble nedfelt på følgende måte i utviklingsplanen: 

«Tuftet på Raets unik landskap med rullesteinstrender mot Skagerrak, skal Hove på 

Tromøy fremstå som et nasjonalt senter for natur og kulturopplevelser.» 

Basert på denne visjonen ble følgende overordnede tiltak og mål nedfelt: 

«Hoveområdet skal utvikles som et aktivum innen natur og kultur, regionalt og 

nasjonalt, som grunnlag for lønnsom helårsdrift innenfor rammebetingelser knyttet til 

en bærekraftig naturbruk og allmennhetens friluftslivsinteresser.» 

Utviklingsplanens sammendrag gir i tillegg følgende «presiseringer» for utviklingen av 

området: 

- Satsning om høyere standard på overnattingstilbudet, uten at dette skal gå på 

bekostning av institusjoner og organisasjoner innen helse, ungdom, idrett og 

undervisning 

- Ønske om formidling av stedets historie og tilbud om kulturopplevelser 

- Ønske om utvikling av området i harmoni med vernebestemmelsene og allmennhetens 

mulighet for naturopplevelser på området 

- Mål om en lønnsom drift gjennom å utnytte eksisterende og fremtidige muligheter for 

inntektsskapende aktiviteter i et marked som etterspør slike tjenester. Det innebærer at 

det må finnes konkrete, betalbare produkter i området som kan utvikles uten å gå på 

bekostning av rammebetingelsene  

- Ønske om å utvikle verneområdet i tråd med forvaltningsplanen som gjelder for Raet 

landskapsvernområde 

For øvrig presiseres det innledende at det dannes et utviklingsselskap, et AS, som en egen 

juridisk forpliktende enhet, med egne ansatte og daglig leder. 

Hoveområdet omfatter (som definert i utviklingsplanen): 

1. Hove Leir og friluftssenter (inkludert Hove gård) 

2. Hove camping 

3. Hoveodden friområde 

Ved Hove Leir og Friluftssenter (1) ble det i utviklingsplanen beskrevet en leirvirksomhet 

med konkurransedyktig standard, samtidig som det på sikt beskrives et behov for 

velferdsmessig høyning av standarden for å møte kundenes krav. Hove camping (2) ble den 

gang drevet gjennom leieavtale av private eiere (Borch Olsen). Planen definerer for øvrig at 

leietaker (uavh.) plikter å sørge for forsvarlig vedlikehold av arealet. Samtidig poengteres det 
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at «Campinggjestene er potensielle forbrukere av de tilbud som er og skal utvikles på 

Hoveområdet. 

Som en del av arbeidsgruppens konklusjoner, presiseres det videre at «Det settes av arealer til 

videre utvikling av Hove Leir i tråd med mål og strategier, for en bedre inntjening og 

markedsmessig tilpasning.» 

For Hoveområdet generelt, med friområdet og verneområdet (3), ble det gitt bl.a. følgende 

føringer: 

- Verneforskriftene for Raet landskapsvernområde gir rammer for utviklingen 

- Spesielle gruppers behov skal prioriteres 

- Områdets natur- og kulturkvaliteter skal danne grunnlaget for en markedsmessig 

utvikling av tilbud innen leir, kurs og overnatting. 

- Allmennhetens interesser skal sikres og videreutvikles  

 

Utredningsrapport Unico AS 

I motsetning til Utviklingsplanen, skulle den etterfølgende utredningen resultere i mer 

konkrete anbefalinger om muligheter for utvikling av området i et miljømessig og økonomisk 

perspektiv. Økt økonomisk inntjening har høyt fokus i rapporten, med bakgrunn i behov for 

oppgradering, drift og vedlikehold av området. 

I rapportens sammendrag defineres følgende anbefalinger (revisjonens utdrag): 

- Det er nødvendig at ny virksomhet gir en vesentlig økning i kontantstrøm 

- Arealet knyttet til Hove Gård kan det utvikles et driftsopplegg med arrangementer, 

guiding, bespisning og overnattingstilbud for mer ressurssterke grupper 

- Det foreslås å videreutvikle driften av Hove Leir- og friluftssenter ved å etablere 

leirskoletilbud, serveringstilbud samt arrangementstilbud mot andre enn dagens 

målgrupper 

- Selskapet skal ha det helhetlige ansvaret for utvikling og drift av virksomhet på Hove 

- I den videre utviklingen av Hove-området er det viktig å sikre bred interesse og 

forankring. Ambisjonene for Hove er høye, og vil måtte realiseres med innslag av 

frivillig innsats 

Ved utvikling av Hove Camping, trekkes vurderingene mot to faktorer: 

1. Utvikling av et campingkonsept som samspiller med øvrig virksomhet og tilbud på 

Hove 

2. Etablering og drift av campingvirksomhet som er lønnsom isolert sett, og som gir et 

positivt bidrag til verdiskapningen på området 

Ved lønnsom campingdrift krever dette ifølge rapporten et konkurransedyktig tilbud, hvor 

flere parametere enn prisnivå har betydning. Videre fremheves: 
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«De fremtidige krav til campingdrift på Hove kan og bør utnyttes også for å gjøre 

campingdriften lønnsom i et marked som etterspør kvalitet og helhet.» 

Rapporten sier videre at campingtilbudet naturlig vil kunne kompletteres med aktiviteter og 

tilbud som har miljø og rekreasjon som fellesnevner. Det vil i stor grad være opp til en aktiv 

og innovativ driver å realisere, da utgangspunktet bør være det beste. Det er ønskelig med en 

offensiv markedsføring av Hove Camping som en attraktiv campingplass – en campingplass 

som skiller seg fra mange andre tilbud i bransjen.  

Knyttet til Hove Leir viser rapporten til muligheten for andre tilbud, som vil kunne gi godt 

bidrag til «lønnsom helårsdrift innenfor rammebetingelser knyttet i en bærekraftig naturbruk 

og allmennhetens friluftsinteresser».  

Generelt poengteres det at Hove vil kunne presentere et bredt spekter av tilbud, som må 

foredles kontinuerlig for å tiltrekke seg publikum vedvarende. Det pekes her på at den 

stegvise utviklingen av Hove skaper forventninger til nye attraksjoner, og dermed bidrar til 

fokus på området. Det formidles en utviklingsstrategi med mål om å utvikle målrettede tilbud 

som skaper en helhet som i sum kommuniserer godt mot publikum,  

Rapportens nedfelte forutsetninger for HDU, sier at det skal etableres et utviklingsselskap for 

Hove-området som skal ivareta kommunens samlede interesser i området – herunder være et 

verktøy for å realisere de tilbud som kommunen beslutter utviklet på Hove. Selskapet kan ha 

driftsansvar for konkrete virksomheter, eller ivareta kommunens interesser gjennom avtaler 

med andre parter om drift av de ulike tilbudene.  

Utviklingen av Hove må likevel skje i faser, hvor organiseringen av utviklingsarbeidet bør 

være fleksibelt. Videre sier rapporten: 

«Det anbefales dermed å organisere denne virksomheten i egne forretningsområder 

underlagt daglig leder, som har ansvaret for å gjennomføre utviklingen. Hvilke 

forretningsområder selskapet til enhver tid skal ha, avgjøres nærmere av styret.» 

 

Definisjon av «næringsvirksomhet» og «kommunal virksomhet» 

For et aksjeselskap som er 100 prosent eid av en offentlig aktør, er det viktig å avklare 

hvorvidt selskapets aktiviteter faller inn under «næringsvirksomhet/av forretningsmessig 

karakter» eller «kommunal virksomhet/tjene allmennhetens behov». Dette har sin bakgrunn i 

at en kommune ikke kan organisere seg bort fra det regelverket som gjelder for kommunal 

forvaltning. Dersom selskapet ikke faller inn under begrepet næringsvirksomhet, får dette 

konsekvenser for hvilke regelverk selskapet omfattes av, og som følgelig setter en del 

premisser for hva selskapet har anledning til å gjøre - og ikke.  

En vurdering av om et selskaps virksomheter er å anse som næringsvirksomhet, kan vanskelig 

gjøres uten at man har noen kriterier å vurdere mot. Selv om næringsbegrepet er avgjørende 

etter skatteloven og merverdiavgiftsloven, er det kun folketrygdloven som inneholder en 
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definisjon om det foreligger næringsvirksomhet. I § 1-10 første ledd, defineres 

næringsdrivende på følgende måte6: 

«Med selvstendig næringsdrivende menes i denne lov enhver som for egen regning og risiko 

driver en vedvarende virksomhet som er egnet å gi nettoinntekt.» 

Av lovens § 1-10 andre ledd, fremkommer følgende momenter til bruk ved vurderingen om 

det foreligger næringsvirksomhet (en slik vurdering må gjøres konkret i hvert enkelt tilfelle): 

- Om virksomheten har et visst omfang 

- Om vedkommende har ansvaret for resultatet av virksomheten 

- Om vedkommende har arbeidstakere i sin tjeneste eller benytter frilansere 

- Om vedkommende driver virksomheten fra et fast forretningssted (kontor, verksted) 

- Om vedkommende har den økonomiske risikoen for virksomheten 

- Om vedkommende bruker egen driftsmidler 

En forretningsmodell med eier og separat driftsselskap, er ikke uvanlig i privat næringsliv. De 

vanligste avtaleformene er: 

- Driftsselskapet mottar fast godtgjørelse fra oppdragsgiver for de tjenester de leverer 

o Driftsselskap har lav risiko gjennom forutsigbare inntekter 

o Eier beholder inntektene eiendelen genererer, men har økonomisk forpliktelse 

for eiendelen 

o Eier er avhengig av at driftsselskapet leverer iht. avtale 

 

- Driftsselskapet påtar seg (økonomiske) forpliktelser for eiendelen, men får anledning 

til å beholde inntektene fra eiendelen (ingen fast godtgjørelse fra oppdragsgiver) 

o Større økonomisk risiko for driftsselskapet pga. uforutsette inntekter 

o Eier er uten økonomiske forpliktelser for eiendelen, men risikerer netto 

inntektstap  

 

Det siste alternativet tilsier at driftsselskapet må foreta en nærmere økonomisk analyse at det 

økonomiske potensiale i en slik avtale, da den kan innebære større økonomisk risiko. 

 

  

                                                                 
6 LOV-1997-02-28-19 Lov om folketrygd (Folketrygdloven) 
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3.1.2. FAKTA 

Styrets egen vurdering 

I redegjørelse til fylkesmannen7 av 30.11.16 gir HDU følgende beskrivelse av egen 

virksomhet:  

Vi anser at hele vår virksomhet er i konkurranse med private. Vi har organisert virksomheten 

i to forretningsområder. Hove Camping, som er en ren campingbedrift, og Hove Leirsenter, 

som er et arrangementssted og utleie av hus for næringsliv og ferie og fritidsmarkedet. Vi har 

noen langsiktige kontrakter, der vi har offentlige kunder. Dette gjelder Arendal kommune og 

Aust-Agder Fylkeskommune. De leier lokaler til skolevirksomhet. Det utgjør en svært liten del 

av omsetningen. Vi har stilt lokaler til forespørsel når de har hatt behov, og slik jeg forstår 

det har vi blitt valgt på bakgrunn av vanlige vilkår som pris, kvalitet etc. 

I forbindelse med oppstarten av forvaltningsrevisjonen i mai 2019 sendte styret i HDU en 

egen vurdering knyttet til problemstilling 1. I redegjørelsen skriver de følgende: 

Som det fremgår av disse rapportene (utviklingsplanen og vedtektene - red.anm.) hadde 

bystyret en intensjon om at selskapet ikke bare skulle ha ansvar for drift og forvaltning av 

området, men at det også skulle være et utviklingsselskap. Det ble pekt på at det var viktig å 

få på plass rammebetingelser som bidro til å skape interesse blant private bedrifter og 

investorer, slik at man på sikt kunne skape et driftskonsept som gav inntjening og forrentning 

på investert kapital. 

Aktiviteter i virksomheten – hovedtrekk fra årsmeldingene 2003 - 2018 

Siden etablering 20. juni 2002, har selskapet drevet med en rekke ulike utviklingsaktiviteter 

og vedlikeholdstiltak. Følgende delkapittel vil redegjøre for den virksomheten HDU har hatt, 

fra etablering i 2002 og frem til i dag.  

Aktiviteter HDU i 2003 

 Selskapet brukte kr. 700.000,- på investering og vedlikehold av bygningsmassen, 

friområder og inventar knyttet til Hove leir  

 Styret signaliserte vilje til å overta Hove Camping, i hensikt å utvikle hele 

Hoveområdet samlet, i tråd med intensjonene i utviklingsplanen 

 Hoves venner, en forening hvor HDU var pådriver for å etablere, har rustet opp 

friluftsområdet med stier, ryddet i skogen og gjennomført flere dugnader 

 Av utviklingsoppgaver satt selskapet i gang et prosjekt for utvikling av amfiet, i 

samarbeid med kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen m. fl. Det ble investert 

betydelig arbeidsinnsats og kapital fra selskapet. Styret hadde troen på prosjektet, men 

kunne ikke se at selskapet alene er tilstrekkelig kapitalisert til å investere på egenhånd 

                                                                 
7 «Fylkesmannen behandling av klage over avslag på innsyn» Hove Drifts- og utviklingsselskap 8.2.19 
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 Styret omarbeidet reguleringsplan for Hoveområdet, etter at høringsrunden resulterte i 

en rekke uttalelser og innsigelser 

 Utviklingstiltakene iht. utviklingsplanen er av en slik størrelse at styret ikke anser det 

som mulig å realisere uten samarbeid med kommunen som eier. Styret hadde derfor 

fokus på å konsentrere seg om å utvikle den virksomheten som tjener penger, og ta fatt 

i de utviklingsprosjektene som det er mulig å realisere sammen med partnere. 

Aktiviteter HDU i 2004 

 Hove Camping ble integrert i selskapet, og Arendal kommune ga ansvaret for driften 

til Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS 

 Selskapet fikk innvilget et lån på kr 3.000.000,- av Arendal kommune til å ruste opp 

kjøkken og spisesaler. Styret mente dette var en nødvendig investering for å sikre og 

utvikle driften av Hove leirsenter 

 Selskapet opplevde en økning i henvendelser fra næringslivet, og målrettet satsing har 

gitt høyere bestilling fra denne gruppen 

 Hoves venner gjorde en stor innsats på oppgradering av friområdene, ved opprustning 

av stinettet iht. utviklingsplanen.  

Aktiviteter HDU i 2005 

 Oppgradering av stinettet, ryddet vegetasjon og oppgrusing av stier ved friområdet, 

gjennom frivillig innsats fra foreningen 

 Selskapet pusset opp en del bygg ifbm. Hove leir, samt opprustning av Hovestua til kr. 

3.000.000,-  

 Selskapet inngikk en 10-årig avtale med Flexitjenester AS for driften av campingen 

 Det ble satt opp ny brygge ved Hove Camping, selskapet har stått for all renovasjon 

ved campingen og det er satt opp skilter gjennom foreningen 

 Etter drøftinger med kommunens ledelse, ble det satt i gang et planarbeid vedrørende 

uteområdene innenfor Hove leirsenter. En arbeidsgruppe på tre personer fra selskapet 

og kommunen startet arbeidet, og det er innhentet bistand fra landskapsarkitektfirma 

 Selskapet merket økt interesse fra næringslivet som har behov for å innlosjere innleid 

arbeidskraft og underleverandører, et marked som utviklet seg til å bli en vesentlig 

inntektskilde 

Aktiviteter HDU i 2006 

 Hove camping hadde en omsetningsvekst på 25 %, med mage faste sesongkunder og 

en omsetning på over kr. 2.000.000,-.  

 Selskapets aktivitet knyttet til Hovestua har gitt virksomheten et bidrag på kr. 

225.000,-, gjennom søndagstilbud samt økning i kurs- og konferansevirksomhet 

 Selskapet har hatt en tilvekst i leirsenteret på ca. 100 sengeplasser, på Hovetunet, 

hvilket åpner nye mulighet for HDU 

 Selskapet underskrev, etter lange forhandlinger, en leiekontrakt med Hovefestivalen 
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Aktiviteter HDU i 2007 

 Hove Leirsenter hadde en vekst, med hovedårsak at det ble ny kapasitet når selskapet 

overtok asylmottaket  

 Gjennomført opprusting på Hovetun, hvor deler av området er leid ut til en kommunal 

barnehage. Selskapet påkostet bygget 100.000 for å møte leietakers krav 

 Investert mye i Hove Camping, og aktiviteten har vært på grensen til kapasiteten  

 Det er oppgradert og vedlikeholdt friområdene, gjennom frivillig innsats av Hoves 

venner 

Aktiviteter HDU i 2008 

 Oppgradering av friområdet, gjennom frivillig innsats fra Hoves venner, ved 

opprusting av stinettet, oppgrusing og hugging av 100m3 grantømmer. Selskapet har 

også besluttet å ta ned høgspentlinja som går gjennom friområdene 

 Det er foretatt et vedlikeholdsarbeid på flere bygninger for å opprettholde standarden, 

drenering av et leid jorde, planert ut og lagt ferdigplen samt arbeid tilknyttet 

parkeringsplassen 

 Ved hjelp av tippemidler og økonomisk bidrag er det satt opp ballbinge 

 Gjennomføring av Hovefestivalen ga HDU som utleier av området et nasjonalt fokus. 

Konkursen ga midlertidig selskapet et betydelig tap, og dermed gjort at selskapet 

videre var noe avventende med å gå i gang med nye investeringer 

 Sommerfuglpark og klatrepark har hatt positiv effekt på Hoveområdet, med mange 

besøkende  

 Selskapet inngikk en avtale med Hero Norge AS om midlertidig bosetting av 

asylsøkere i Hove Leirsenter, og gitt selskapet inntekter i lavsesong  

 Selskapet besluttet å fra årsskifte drive campingen i egen regi, da Flexitjenester AS sa 

opp sin kontrakt. Planen for HDU er og sammen konsolidere driften, og vurdere 

fremover hva som er den mest hensiktsmessige organisering av driften 

 HDU sendte inn søknad om godkjenning av leirskoleopplegg, for å forlenge 

driftssesongen på Hove. Styret anser at Hove Leirsenter, Hove Camping, Hove 

Klatrepark, Hovestua og Arendal Sommerfuglpark til sammen de kvalitetene som skal 

til for å kunne tilby leirskole. 

Aktiviteter HDU i 2009 

 Det ble foretatt en opprustning av parkeringsplassen med tilliggende områder, til en 

totalkostnad på kr. 1.035.000,- 

 Selskapet investerte over kr. 100.000,- i utarbeidelse av dokumentasjon over hele 

selskapets bygningsmasse 

 Hovefestivalen fikk nye solide eiere og bidro igjen til nasjonal oppmerksomhet og 

rekordomsetning ved campingen 

 Hove camping hadde en omsetning på ca. kr. 3.000.000,-, med utleie av kafeteria, 

rekordresultat på gjestedøgn under Hovefestivalen m.m. Det ble ved campingen 

gjennomført en del nye investeringer 
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 En rekke utviklingsoppgaver for HDU ved visjon om ny idrettshall, ny rideløype, nytt 

anlegg til sandhåndballbane, prosjekt om ny leirskole, nyåpning av kunstgalleri m.m. 

 Styret omtaler vedlikeholdsbehovet på Hove som stort. Mye bygningsmasse med et 

stort etterslep, samt store utearealer som trenger stell og vedlikehold. Det skisseres 

også at Hove Camping trenger større investeringer fremover. Bygningsmassen og 

anlegget er preget av slitasje, og for å oppnå bedre driftsrutiner er det nødvendig med 

ytterligere investeringer. 

Aktiviteter HDU i 2010 

 Det er foretatt betydelige vedlikeholdsarbeider i løpet av året, med investeringer som 

overgår langt tidligere års investerings- og vedlikeholdsnivå 

 På bakgrunn av stor aktivitet på Eydehavn har selskapet fått betydelige ringvirkninger 

i form av utleie av boliger på Hove 

 Det ble igjen en vellykket utleie til Hovefestivalen, med mye egeninnsats og arbeid 

med utfordringer som HDU ble stilt overfor ifbm. festivalen 

 Hovestua fortsatt en fin utvikling, med over kr. 8.200.000,- i omsetning 

 Hove camping er det gjort en del mindre investeringer, med omsetning på ca. kr. 

3.400.000,- 

 Selskapet beskriver at de er satt i en vanskelig finansieringssituasjon, da de er 

ansvarlig for alle investeringer og vedlikehold av bygningsmasse og uteområder, samt 

alt av kostnader i forbindelse med drift av friområder. HDU har en løpende inntjening 

og kontrollert økonomi, men har ikke mulighet til å ta opp lån for å få på plass større 

investeringer. Styret har overfor eier pekt på flere muligheter for å løse situasjonen  

 Forskriften om Raet Landskapsvernområde og forvaltningsplanen tolkes strengt av 

Fylkesmannens miljøvernavdeling, og skaper store problemer for å få på plass en 

forvaltning som gir godt nok spillerom for selskapet. Styret vil være aktive overfor 

Fylkesmannen i arbeidet med å rullere forvaltningsplanen, og argumenterer godt for å 

få etablert større muligheter. Særlig er dette viktig for utviklingen av Hove Camping. 

Aktiviteter HDU i 2011 

 Det er foretatt mindre utbedringer, men selskapet beskriver at vedlikeholdsarbeidet har 

vært mindre grunnet manglende finansieringsmuligheter 

 Selskapet har et godt samarbeid med Hove Republic AS med jevnlige møter gjennom 

året for å finne gode løsninger og tiltak for å utvikle Hovefestivalen videre 

 HDU utbedret Hove Amfi, og investerte nærmere kr. 500.000,- i dette tiltaket 

 Både sommerfuglparken og galleriet la ned sin virksomhet 

 Selskapet inngikk en strategisk samarbeidsavtale med naboene, i forbindelse med 

deres planer om ridesenter. HDU har leid ut 4 dekar areal som skal benyttes til 

innhegning av hester 
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Aktiviteter HDU i 2012 

 Selskapet har gjennomført relativt store vedlikeholdsarbeider. Det er likevel ved Hove 

Leirsenter nedgang i omsetningen da etterspørselen fra næringslivet har vært lavere 

 På grunn av verneforskrifter mener styret det har vært vanskelig å utvikle Hove 

Camping, og det er derfor konkludert med at selskapet må spille på andre kvaliteter 

enn det rent bygningsmessige for å gjøre campingområdet interessant i fremtiden 

 Friområdene er blitt rustet opp i henhold til utviklingsplanen, med over 3000 

dugnadstimer fra Hoves venner. 

 Selskapet fikk et låneopptak hos eier på kr. 1.500.000,- til investeringer, da selskapet 

ikke har fått en tilfredsstillende finansieringssituasjon pga. organiseringen 

Aktiviteter HDU i 2013 

 Selskapet inngikk avtale med Hero Norge AS for midlertidig asylmottak i lavsesongen 

ved Hove leirsenter 

 Selskapet har hatt et godt samarbeid med aktørene som driver blant annet 

Hovefestivalen, Hove Klatrepark m.m. 

 Gjennomført store investeringer på Hove Camping i 2013, som har gitt utslag i økt 

kundetilfredshet. Selskapet beskriver likevel vanskeligheter med å utvikle Hove 

Camping pga. verneforskrifter 

 Selskapet ønsker å bygge opp mer kompetanse internt i fremtiden, da selskapet 

gjennom flere år har utviklet seg fra å være en vedlikeholdsbedrift til en turistbedrift. 

Denne utviklingen ønsker selskapet å forsterke i årene fremover 

Aktiviteter HDU i 2014 

 Hovefestivalen ble besluttet lagt ned av Hove Republic AS. Styret beskriver det som 

utfordrende for selskapet å erstatte inntektsbortfallet, da festivalen har gitt Hove en 

verdifull markedsføring og betydelige leieinntekter 

 Hovestua, Hove klatrepark og Kunstgressbanen er med på å bidra positivt til området, 

samtidig som selskapet fikk etablert en fast scene ved Hove Amfi  

 Det er foretatt opprusting av ulike bygg og hytter, samt innkjøp av møbler ved 

byggene ved Hove Leirsenter 

 Initiativet rundt at verneområdet blir nasjonalpark, anser styret som positivt, og vil gi 

selskapet flere muligheter enn utfordringer. Daglig leder ved HDU er deltakende i 

flere arbeidsgrupper ifbm. utarbeidelsen av nasjonalparken  

Aktiviteter HDU i 2015 

 Styret peker på flere naturlige utviklingsoppgaver ved etablering av nasjonalparken, 

og at nasjonalparken i stor grad vil prege selskapets utviklingsarbeid i årene fremover 

 Nedleggelse av Hovefestivalen ga Hove camping noen økonomiske utfordringer, men 

pga. en rimelig stabil kundemasse av faste gjester lå det et godt fundament til grunn 
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 Hovestua hadde et utfordrende år organisatorisk, og cateringselskapet besluttet å legge 

ned virksomheten. Selskapet inngikk en ny kontakt med et nytt selskap. HDU fikk 

følgelig et leietap på ca. kr. 150.000,- 

 Ved Hove Leirsenter igangsatte HDU arbeid med sprinkling av overnattingsbyggene 

Aktiviteter HDU i 2016 

 Oppstart av et forprosjekt for å avklare mulighetene for å etablere leirskole. Det ble 

ansatt prosjektleder for et halvårig prosjekt, som skulle munne ut i en prøveleirskole 

for to klasser på forsommeren 2017. Prosjektet har en økonomisk ramme på ca. kr 

600.000,-, og det er gitt bidrag fra det regionale næringsfondet med kr 180.000,-. 

 Ved fjerning av vernestatusen på Hove Camping, åpnet det seg nye muligheter for 

utvikling av området. Styret har satt i gang en grundigere diskusjon omkring fremtidig 

strategi for campingplassen 

 Selskapet har meldt oppstart av reguleringsplan som skal ivareta etablering av et evt. 

nasjonalparksenter, hvor HDU har deltatt aktivt sammen med kommuner og andre 

aktører, og oppnådd bred tilslutning til at et slikt senter skal lokaliseres på Hove 

Aktiviteter HDU i 2017 

 Selskapet har etter en vellykket testperiode, konkludert med at Hove har et salgbart 

leirskoleprodukt. Det er ansatt en leirskoleleder, og startet opp et markeds- og 

salgsarbeid  

 Ved fjerning av vernestatusen på Hove Camping åpnet det seg nye 

utviklingsmuligheter, hvor selskapet engasjerte Asplan Viak for å hjelpe oss å utrede 

fremtidig camping på Hove. Resultatet av arbeidet ble en konseptskisse med flere nye 

fremtidsrettede innretninger. For å kunne realisere en slik utvikling, vurderte styret det 

slik at det er nødvendig med partnere. DHT Corporate Services AS ble, etter en 

anbudskonkurranse, engasjert til å finne partnere for en ønsket fremtidig utvikling av 

Hove Camping 

 Selskapet som drev klatreparken bestemte seg for å avslutte sin drift, og det ble solgt 

videre til en ny aktør som skulle bygge opp ny klatrepark et annet sted i leirsenteret 

Aktiviteter HDU i 2018 

 Da selskapet har vært preget av utviklingsoppgaver, investeringsprosjekter og 

oppfølging av strategisk plan, har det medført at store kostnader er utgiftsført. De 

største utviklingskostnadene har vært utvikling av Hove Leirskole og Canvas Hove 

 Siden selskapet investerte i Hove Amfi i 2014, er det ingen arrangementer som er 

holdt på arenaen 

 Det har i selskapet pågått et utviklingsarbeid for å finne frem til ny drift som bedre 

harmonerer med den omkringliggende nasjonalparken. I oktober kom styret frem til en 

avtale med Lowcamp AS om et felles eid selskap, Canvas Hove AS, som innebærer en 

helt ny driftsform uten faste campingvogner. Alle faste sesongkontrakter ble sagt opp 

 Selskapet skrev kontrakt med Troll Aktiv Hove for drift av ny klatrepark i Hove Leir 



53/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" - 19/03964-25 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" : Forvaltningsrevisjon Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS

   18 

 

 Friområdene er årlig ivaretatt og vedlikeholdt gjennom dugnadstimer av Hove Venner 

 Styret mener de gjennom sitt eierskap i Canvas Hove AS vil jobbe for en god utvikling 

av campingområdet, og håper å hente ut betydelige synergier som vil styrke selskapets 

fremtid. Fokuset vil nå skifte fra utvikling mer over mot stabil drift 

 

3.1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Utviklingsplanen, selskapets vedtekter og bystyrets signaler gjennom egne vedtak og i 

generalforsamling, danner grunnlag for den virksomheten selskapet har hatt ansvar for på 

Hove. I utviklingsplanen fremkommer det en visjon om at «Hoveområdet skal utvikles som et 

aktivum innen natur og kultur, med grunnlag for lønnsom helårsdrift(...)». Utviklingsplanen 

legger fokus på ulike intensjoner for utvikling av området, ved å satse på en høyere standard 

på overnatting, utvikling av området i harmoni med vernebestemmelser, mål om lønnsom 

drift og fremtidige muligheter for inntektsskapende aktiviteter m.m.  

Selskapet, herunder styret og daglig leder, har selv vurdert at eier gjennom utviklingsplanen 

og selskapets vedtekter peker mot at de skal drive næringsvirksomhet. Ut fra de aktiviteter 

selskapet viser til gjennom sine årsmeldinger fra etablering og frem til i dag, vurderer 

revisjonen at styrets egenvurdering ikke er urimelig. Revisjonen finner heller ikke grunnlag 

for at vurdere at de aktivitetene som fremkommer av selskapets årsmeldinger, ikke er i tråd 

med de forutsetninger som ligger i selskapets styringsdokumenter. 

Styringsdokumentene fokuserer etter revisjonens oppfatning i stor grad på utvikling av 

lønnsomme drifts- og tjenesteområder. For å nå målene definert i styringsdokumenter, må 

selskapet derfor ha inntektsgivende aktiviteter og positiv kontantstrøm. Samtidig fremgår det 

av kommunens selskapsspesifikke eierstrategi for HDU, at kommunens mål med selskapet er 

«Samfunnsmessig motivert» og at det for kommunen er «Omdømmemessig viktig at selskapet 

drifter området godt». Strategien ble derimot utarbeidet i 2018, og ligger derfor ikke til grunn 

for de styringssignaler selskapet har bygget sin virksomhet på. Revisjonen vurderer at målene 

i utviklingsplanen og målene i den selskapsspesifikke eierstrategien kan oppfattes som ulike. 

Dette er særlig utfordrende når utviklingsplanen som det mest sentrale styringsdokument er 

vedtatt i 2001. Dette kan igjen skape uklare forventninger til selskapets virksomhet, både fra 

eierorganet og fra omgivelsene. 

Når det gjelder vurderinger knyttet til «Hove-saken», så vil revisjonen komme tilbake til dette 

i kommende problemstillinger.  

  



53/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" - 19/03964-25 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" : Forvaltningsrevisjon Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS

   19 

 

3.2.  PROBLEMSTILLING 2 

2) Har styret i HDU hatt myndighet til å inngå avtaler med Lowcamp AS, Canvas 

Hove AS og DHT Corporate Services i forhold til selskapets styringsdokumenter og 

gjeldende regelverk? 

3.2.1. REVISJONSKRITERIER 

Kriteriene vil ta for seg det rettslige grunnlaget som gir selskapet ved styret myndighet til å 

inngå avtaler med andre leverandører. Det vil også bli gjort rede for unntak fra denne 

myndigheten.   

Styrets myndighet etter aksjeloven 

Aksjeloven gjelder for aksjeselskaper og inneholder bestemmelser om lovens virkeområde og 

ansvarsbegrensninger8.  

Etter aksjeloven § 5-1 er generalforsamlingen aksjeselskapets øverste organ, hvor aksjeeierne 

utøver sin myndighet. Ordinær generalforsamling skal velger styret, vedta regnskap og 

årsberetning samt vedta utbytte. Generalforsamlingen er overordnet styret og kan gi instrukser 

som styret er forpliktet til å følge, men kan ikke selv opptre utad på vegne av selskapet. Dette 

innebærer at generalforsamlingen ikke selv kan inngå avtaler.  

Styrets ansvar reguleres av aksjelovens kapittel 6. Det er styret som er selskapets øverste 

forvaltningsmyndighet, jf. aksjeloven § 6-12. Det er styret som skal sørge for forsvarlig 

organisering av virksomheten, og føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets 

virksomhet for øvrig.  

Styret skal som hovedregel behandle saker i møte, jf. aksjeloven § 6-19. Styret kan treffe en 

beslutning når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i 

styrebehandlingen, om ikke strengere krav er fastsatt i vedtektene. Etter § 6-29 skal det føres 

protokoll over styrebehandlingen.  

Etter aksjeloven er det styret som representerer selskapet utad og tegner dets firma. 

Fullmakter fra styret kan gis styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte.  

Blant reglene som setter rammer for styrets virksomhet, er habilitetsreglene. Habilitetsregelen 

i aksjeloven § 6-27 fastslår at et styremedlem ikke må delta i behandlingen eller avgjørelsen 

av spørsmål som har en særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at 

medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 

Videre må et styremedlem heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt til seg selv eller 

om sikkerhetsstillelse for egen gjeld.  

                                                                 
8 LOV-1997-06-13-44 Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven) 
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Aksjeloven § 6-28 omhandler et forbud mot misbruk av posisjon i selskapet. Etter 

bestemmelsen skal ingen i styret, eller som på annen måte representerer selskapet, foreta seg 

noe som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres 

eller selskapets bekostning. Det oppstilles også her et forbud mot å etterkomme beslutninger 

av generalforsamlingen eller annet selskapsorgan hvis beslutningen strider mot lov eller mot 

selskapets vedtekter.  

Kapittel 3 i aksjeloven inneholder regler om selskapskapitalen og transaksjoner mellom 

selskapet og aksjeeiere mv., og § 3-8 regulerer her avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av 

selskapets ledelse mv. Reglene har til formål å forebygge brudd på likhetsgrunnsetningen, 

beskytte kreditorers interesser og sikre åpenhet i avtaler. Hovedregelen etter § 3-8 er at 

generalforsamlingen må godkjenne avtaler hvor verdien av avtalen overstiger 10 % av 

aksjekapitalen. Styremedlemmene og daglig leder er omfattet av reglene, i tillegg til 

aksjonærenes nærstående, noe som er regulert i 4. ledd:  

«Første til tredje ledd gjelder tilsvarende når avtalen er inngått med en nærstående til en 

aksjeeier eller en nærstående til en aksjeeiers morselskap, eller noen som handler etter avtale 

eller for øvrig opptrer i forståelse med noen som er nevnt i første ledd».  

Med nærstående menes i aksjeloven ektefelle, samboer, barn, søsken og foreldre til aksjeeiere, 

daglig leder, styremedlemmer. I tillegg gjelder det for andre virksomheter som nærstående har 

en bestemmende innflytelse over, altså en eierandel eller stemmeandel på mer enn 50%, eller 

som en nærstående opptrer i forståelse med.  

Har noen som representerer selskapet utad etter reglene i loven, gått over sin myndighet, kan 

dette føre til at disposisjonen ikke er bindende for selskapet, jfr. kapittel 3 i aksjeloven.  

 

Styrets myndighet etter vedtektene 

Etableringen av et drifts- og utviklingsselskap på Hove bygget på et utredningsarbeid 

gjennomført av Unico AS. Samtidig som fremleggelse av utredningen som var gjennomført, 

ble det lagt frem forslag til reguleringsplan for området, som samsvarte med forslagene i 

hovedutredningen.  

Da etableringen av Drifts- og Utviklingsselskap for Hoveområdet ble vedtatt i bystyret 20. 

juni 2002 (sak 74/02), ble det som en del av vedtaket bestemt at selskapets vedtekter skulle 

fastsettes slik som foreslått i rapporten fra Unico AS, pkt. 12. Rapporten fra Unico AS var 

vedlagt saken ved etableringen i bystyret. Denne viser til, når det gjelder friluftsliv og 

landskapsvern, at «Hove Drifts- og Utviklingsselskap skal ha det overordnede ansvaret for 

drift og utvikling av Hove, inkludert Spornesområdet som friluftsområde, innenfor de 

vilkårene Raet landskapsvernområde fastsetter. Selve driften kan selv ivareta, eller det kan 

skje via driftsavtaler med andre parter/ operatører, for eksempel med Arendal kommune og 

den enheten som har ansvaret for friluftslivet.»  
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Ifølge Vedtekter for Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS, skal selskapet ha 5 

styremedlemmer. Styret skal ha ansvar for at selskapet drives i tråd med selskapets formål, 

herunder sikre at Arendal kommunes samlede interesser på området ivaretas. For å sikre at 

driften utvikles i tråd med styrets ansvar og oppgaver, kan styret opprette egne 

forretningsområder, eventuelt inngå avtaler med andre parter, jf. § 6 i vedtektene.  

Vedtektene til HDU stiller ikke særskilte krav til- eller forpliktelser ovenfor 

generalforsamling, ut over de generelle bestemmelser som følger av aksjeloven.  

 

Styrets myndighet i henhold til relevante avtaler 

Leieavtale mellom HDU og Arendal Eiendom KF9 (på vegne av Arendal kommune) fra 2010 

regulerer ansvars- og myndighetsforholdet mellom partene i forhold til drift og utvikling av 

eiendommene Hove Leirsenter, Hove Camping og Hove friområder. Avtalen legger derimot 

ikke krav til omfang eller kvalitet på de drifts- og vedlikeholdstjenester som selskapet skal 

levere for å disponere området. Det foreligger ingen tilsvarende leieavtale for perioden før 

2010.  

Betingelsene innebærer at leietaker (HDU) disponerer eiendommene vederlagsfritt, men at 

leietaker har ansvar for alt vedlikehold på eiendommen med bygningsmasse. Leietaker står 

fritt til å inngå kontrakter med kunder og leverandører, og er ansvarlig for at alle kontrakter 

blir oppfylt. I avtalens punkt 4.e) Rettigheter og plikter, blir det presisert at leietaker kan 

foreslå kjøp og salg av fast eiendom, samt grensejusteringer, som ansees fordelaktig for å 

oppnå leietakers formål. Avgjørelser om slike tiltak fattes av utleier, men leietaker har de 

økonomiske rettigheter og plikter.  

17. september 2018 blir det signert en tilleggsavtale mellom Arendal Eiendom KF og HDU10. 

Her fremkommer det at leietaker har til hensikt å inngå en langsiktig fremleieavtale for 

området Hove Camping med et selskap som er under stiftelse (Fremleietaker). Fremleietaker 

stiftes med det formål å utvikle området Hove Camping både i forhold til bruk, tilgjengelighet 

for allmenheten samt oppgradering/endring av eksisterende og etablering av ny 

bygningsmasse. 

Fremleietaker har i denne forbindelse behov for en langsiktig uoppsigelig fremleieavtale med 

Leietaker (25 + 20 år). Leietaker vil selge deler av eksisterende bygningsmasse til 

Fremleietaker. Videre vil Fremleietaker gis rett til å disponere og endre på bygningsmasse. 

Utleier (AEKF) bekrefter i avtalen å være kjent med og akseptere at det inngås en slik 

fremleieavtale og at det inngås kjøpekontrakt for salg av bygningsmasse. 

Ved utløp av fremleieavtalen vil «Leietaker ha behov for noe tid til å avklare hva som skal 

skje med bygningsmassen som er solgt eller oppført av Fremleietaker, samt fremgangsmåten 

                                                                 
9 Leieavtale mellom Arendal eiendom KF og Hove Drift- og Utviklingsselskap AS, datert 25.10.2010 
10 «Tilleggsavtale» inngått mellom Arendal Eiendom KF og Hove Drift- og Utviklingsselskap AS, datert 17.9.2018 
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for tilbakekjøp». Av den grunn aksepterer Utleier at leieavtalen mellom partene ikke kan sies 

opp av Utleier i en periode på tre år regnet fra opphør av fremleieforholdet. 

3.2.2. FAKTA 

 

Avtale mellom HDU og DHT 

November 2017 ble det under saken «Oppfølging av konseptskissen» bestemt av styret i HDU 

at DHT Corporate Services skulle brukes som rådgiver for å finne samarbeidspartner for 

utvikling av Hove Camping. DHT ble representert ved Torjus Stalleland. 

Avtalen med DHT ble vurdert i konkurranse med én annen tilbyder. Hvorvidt anskaffelsen er 

omfattet av reglene om offentlige anskaffelser, vil bli drøftet under problemstilling 3.  

Ifølge avtalen mellom HDU og DHT var bakgrunnen for avtalen at: 

Selskapet har med bistand fra Asplan Viak utarbeidet en konseptskisse for hvordan man 

ønsker at utviklingen bør være. Denne vil ligge til grunn for fremtidig utvikling. Skissen har 

større ambisjoner enn Selskapet har kapital til å realisere, og man ønsker derfor å komme i 

kontakt med investorer som har tro på skissen og som i en eller annen form for samarbeid kan 

være med å løfte prosjektet. Selskapet har i dag én gruppering som er interessert, men 

Oppdragsgiver ønsker å gå bredere ut for å se om det kan være flere mulige 

samarbeidspartnere. 

Hove Drifts- og Utviklingsselskap ønsker bistand til å gjennomføre en prosess med å finne en 

strategisk partner som kan representere den nødvendige kapitaltilførselen og bidra med 

utfyllende kompetanse for å realisere de skisserte utviklingsplanene. DHT har blitt anmodet 

om å bistå selskapet med strategisk rådgivning forut for inngåelse av Avtaler ("Oppdraget") 

knyttet til realisering av slike utviklingsmuligheter. Med Avtaler menes blant annet avtale om 

langtidsleie av grunn med påstående bygninger og utstyr eller samarbeidsavtale (herunder 

rammeavtale, opsjonsavtale eller intensjonsavtale) for utvikling av det aktuelle området på 

Hove (heretter med fellesbenevnelsen «Avtale»). Rådgiver gis på denne bakgrunn en eksklusiv 

rett til å opptre på vegne av Oppdragsgiver i samsvar med nedenfor angitte prosess. 

 

LowCamp AS:  

Mellom HDU og LowCamp AS foreligger det en aksjonæravtale vedrørende Canvas Hove 

AS. Bakgrunnen er i henhold til avtalen at «HDU, etter avtale med grunneier og HDU sin 

eier, Arendal kommune, har disposisjonsrett over en del av gnr. 210 bnr 1 på Hove, Tromøy i 

Arendal kommune. Arealet er benevnt «Hove Camping» og utgjør ca. 90 da, hvor ca. 75 da er 

regulerbart/sannsynlig utnyttbart til etablering av Partenes utviklingsprosjekt.» 

Selskapet skal drive virksomhet innenfor området «Hove Camping». Selskapet stiftes med det 

formål at Selskapet skal utvikle «Hove Camping» til å være Norges foretrukne reisemål for 
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sjønære aktiviteter og opplevelser, en arkitektonisk severdighet, samt en viktig del av Hove 

som fri- og rekreasjonsområde både for lokalbefolkningen, tilreisende, og andre besøkende.  

Hovedtrekkene i aksjonæravtalen er at partene inngår Avtalen for nærmere å regulere det 

innbyrdes forholdet mellom Partene som aksjeeiere i Canvas Hove AS.  

Under punkt 2. «Stiftelse, eierskap og aksjerettigheter» står det følgende: 

«Selskapet stiftes den 15. oktober 2018 av HDU med minimum aksjekapital NOK 34 000,-. 

HDU skal umiddelbart deretter sørge for at Selskapet foretar en rettet emisjon mot LOW ved 

at LOW innbetaler aksjekapital med NOK 66 000,- slik at Selskapets samlede aksjekapital 

blir NOK 100 000,-. LOW betaler overkurs for aksjene med NOK 3 000 000,-, slik at 

summen av aksjekapital og overkurs utgjør NOK 3 100 000,-. 

Etter emisjon skal Partene til sammen eie 100 % av aksjene i Selskapet, med følgende 

fordeling: 

HDU – 34 % av aksjene 

LOW – 66 % av aksjene 

Alle aksjene i Selskapet har like rettigheter, herunder til utbytte, men med slike særlige 

rettigheter som er tillagt noen av Partene i henhold til Avtalen. 

Selskapets vedtekter skal fra ikrafttredelsen av Avtalen være lik de vedtektene som er inntatt 

som vedlegg 6. Vedtektene vil kunne endres senere. De til enhver tids gjeldende vedtekter er å 

anse som gjeldende vedtekter også etter denne avtale.» 

Det beskrives også i aksjonæravtalen at:  

«Det skal inngås leieavtale for området mellom HDU og Selskapet i henhold til den 

omforente leiekontrakt som følger som vedlegg 3. Selskapet skal kjøpe bygningsmasse fra 

HDU iht. den omforente kjøpekontrakten som følger som vedlegg 4. Leieavtalen og 

kjøpekontrakten mellom HDU og Selskapet inngås og signeres straks emisjonen i Canvas 

Hove AS er gjennomført og nytt styre er på plass, jfr. Punkt 2 andre avsnitt nedenfor.» 

Ifølge styret I HDU viste ett av styrets medlemmer (Jan Fasting) høsten 2017 interesse for 

selv å konkurrere om å bli en fremtidig samarbeidspartner. Fasting var fra november 2017 

derfor ikke del i styrets diskusjoner knyttet til denne saken da han ble ansett som inhabil. 

Aust-Ager Revisjon IKS har fått oversendt e-post av 2. november 2017 fra styreleder til 

Fasting, hvor dette blir diskutert. Styret viser i oversendt informasjon til Aust-Agder Revisjon 

IKS, at spørsmålet om Fastings mulige interessekonflikt ble protokollert, og at Fasting 

fratrådte under behandling av denne saken.  
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Canvas Hove AS 

I styremøte 15. oktober 2018 presenterte Torjus Stalleland avtaleverket og 

selskapsdokumenter ved en leieavtale, aksjonæravtale og kjøpskontrakt. Vedtekter og 

stiftelsesdokumenter for et nytt selskap ble presentert; Canvas Hove AS. Avtaledokumentene 

ble godkjent i møtet, og Terje Stalleland ble oppnevnt som styreleder i nytt selskap, med 

Ingunn Kilen Thomassen som varamedlem. Terje Stalleland ble oppnevnt som representant i 

styret etter at LowCamp AS overtar aksjemajoriteten i henhold til avtalene.  

I den omtalte leieavtalen blir det beskrevet at «Canvas Hove AS leier, ved denne avtale, av 

Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS, del av eiendommen gnr. 201 bnr. 1, i Arendal 

kommune, med areal som fremgår av vedlegg 2; heretter omtalt som Hove Camping». 

Avtalen gjelder leie av grunnarealer. Avtalen regulerer også partenes rettigheter og 

forpliktelser i tilknytning til bygningsmasse og installasjoner ved opphør/terminering av 

leiekontrakten. Det vises også til at Canvas Hove «har ervervet» eksisterende bygningsmasse 

(ikke grunn) fra HDU i henhold til egen kjøpekontrakt som vil omtales senere.  

Leiekontrakten mellom HDU og Canvas Hove AS inneholder både bestemmelser om Canvas 

Hove AS’ bruk av leieobjektet, leiebetaling, leieregulering og anledning til fremleie. 

Leieavtalen er 25 år + opsjon på ytterligere 20 år. I dette tidsrommet kan ikke utleier si opp 

avtalen bortsett fra ved vesentlig mislighold. Leietaker kan si opp avtalen med 3-års skriftlig 

varsel. Canvas Hove AS har rett til å utvikle og drive leieobjektet i samsvar med foreliggende 

planer for området, jf. plan for virksomheten som ligger ved avtalen. I dette ligger at Canvas 

Hove AS også kan rive, bygge om og for øvrig endre eksisterende bebyggelse og tekniske 

anlegg på leieobjektet, samt føre opp ny bebyggelse og tekniske anlegg på leieobjektet, så 

lenge dette er i samsvar med de planer som er forelagt for Hove Drifts- og Utviklingsselskap 

AS.  

Opprinnelig skulle Canvas Hove AS kjøpe bygg og anlegg på området, men dette ble 

reversert våren 2019, gjennom inngåelse av tilleggsavtaler for leie av bygningsmassen i 

stedet. 

Etter kjøpsavtalen/-kontrakten mellom HDU og Canvas Hove AS, var planen at Canvas Hove 

AS skulle kjøpe bygningsmasse fra HDU etter at selskapet ble stiftet. Avtalen, som 

opprinnelig ble signert 31. desember 2018, innebar kun kjøp av bygningsmasse, og ikke 

tomtegrunn. Kjøpesummen på kr 4 millioner var satt med bakgrunn i takst på kr 5,1 millioner, 

med fradrag for 25 %. Avslaget tilsvarte den prosentmessige rabatten som HDU selv skulle ha 

ved pliktig tilbakekjøp av eiendommene fra Canvas Hove AS. 

Følgende bygg og anlegg var gjenstand for salg: 

1. Cafe og sanitærbygg (inklusive scenebygg og utvendig platting) 

2. Resepsjonsbygget 

3. Servicebygget 

4. Toalettcontainer 
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5. Kildesorteringssenter 

6. Bryggeanlegg 

7. Seilerhytta 

8. Fuglehytta («Såta») 

For Fuglehytta og Seilerhytta, ville Canvas Hove AS vært bundet av eksisterende leieavtaler 

med hhv. Norsk Ornitologiske forening i Aust-Agder og Arendal seilforening. Dessuten 

kunne ikke Canvas Hove AS få tinglyst noe eierskap på bygningsmassen, da juridisk eierskap 

lå hos Arendal kommune.  

Med bakgrunn i at kjøpekontrakten mellom HDU og Canvas Hove AS ble reversert, ble det 

inngått en tilleggsavtale mellom alle de tre partene. Formålet ved tilleggsavtalen «er å 

begrense Canvas Hoves rett til å overdra eiendomsretten til hytter og/eller bebyggelse som 

oppføres av Canvas Hove innen Hove Camping (jf. punkt 2). Videre er partene kommet til 

enighet om at Bygningsmassen ikke skal overdras til Canvas Hove, og at det isteden inngås 

avtale om leie av denne (jf. punkt 3). For å lette Canvas Hove sin finansielle situasjon gjøres 

aksjonærlånet fra Lowcamp rentefritt (jf. punkt 4). Videre er det inntatt bestemmelser knyttet 

til eventuelt ekstraordinært opphør av partenes samarbeid (jf. punkt 5)». Avtale om leie av 

bygningsmassen går frem av tilleggsavtalens punkt 3. 

Tilleggsavtalen gjør også endringer i leiekontrakten: Følgende begrensning i Canvas Hoves 

bruk av leieobjektet skal gjelde som tillegg til leiekontrakten punkt 4.5: Hytter og andre 

bygninger som er eller blir oppført innen leieobjektet skal eies av Canvas Hove, HDU eller 

selskap som er kontrollert av Canvas Hove eller HDU. Canvas Hove kan følgelig ikke 

overdra eiendomsretten til slike hytter og bygninger til andre enn ovennevnte. Dette gjelder 

permanente tiltak og er ikke til hinder for at eksempelvis [registrerte] campingvogner og 

tilsvarende kan eies av andre. 
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3.2.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Avtale mellom HDU og DHT 

Avtalen mellom HDU og DHT er kjøp av eksterne rådgivningstjenester. Etter revisjonens 

vurdering ligger det i utgangspunktet ingen begrensninger i styrets myndighet etter vedtektene 

til å gjøre slike kjøp eller inngå slike avtaler, så lenge avtalen ikke strider mot aksjeloven. 

Etter det revisjonen kjenner til, kommer ikke bestemmelsene om nærstående i aksjeloven til 

anvendelse i denne saken. Vi er heller ikke kjent med forhold som tilsier at medlemmer i 

styret hadde noen økonomiske fordeler gjennom avtaleinngåelsen. 

Det ligger ikke til revisjonens mandat å vurdere hensiktsmessigheten av avtaleinngåelsen. 

Lowcamp AS 

HDU valgte etter en vurderingsprosess med aktuelle samarbeidspartnere å inngå en avtale 

med Lowcamp AS for å realisere utviklingsplanene. Samarbeidet ble realisert gjennom en 

aksjonæravtale knyttet til et nytt aksjeselskap Canvas Hove AS. 

Etter revisjonens vurdering ligger det ikke begrensninger i aksjeloven knyttet til styrets 

myndighet til å inngå en slik avtale. Det fremkommer heller ingen relevante begrensninger i 

selskapets vedtekter eller styringsdokumenter knyttet til avtaleinngåelse med 

samarbeidspartnere. Det står eksplisitt i selskapets vedtekter under § 6 Styrets oppgaver at: 

«For å sikre at driften utvikles i tråd med styrets ansvar og oppgaver, kan styret opprette egne 

forretningsområder, eventuelt inngå avtaler med andre parter.» ` 

Revisjonen kan før øvrig ikke se at det finnes bestemmelser i vedtektene eller andre 

styringsdokumenter som tilsier at styret er pliktig til å legge frem slike avtaler for 

godkjenning i generalforsamlingen.  

Canvas Hove AS 

Mellom HDU og Canvas Hove foreligger det følgende avtaler. 

1) Leieavtale 

2) Kjøpsavtale (som ble reversert) 

3) Tilleggsavtale (Fremleie) 

Den opprinnelige leieavtalen mellom HDU og Canvas Hove AS omhandlet leie av grunn og 

ikke eiendommene. Revisjonen vurderer at det ikke foreligger begrensninger verken i 

aksjeloven eller i avtaledokumentene mellom kommunen og HDU som tilsier at styret ikke 

har myndighet til å inngå en slik avtale. 

Den opprinnelige leieavtalen mellom HDU og Canvas Hove omhandlet leie av grunn og ikke 

eiendommene. Revisjonen vurderer at det ikke foreligger begrensninger verken i aksjeloven 

eller i avtaledokumentene mellom kommunen og HDU som tilsier at styret ikke har 

myndighet til å inngå en slik avtale. 
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Kjøpsavtalen: Etter leieavtalen mellom Arendal Eiendom KF og HDU av 25. oktober 2010, 

har ikke HDU anledning/myndighet til å selge eiendom på vegne av Arendal kommune. 

Følgende står i avtalens pkt. 4 bokstav e): Leietaker kan forslå kjøp og salg av fast eiendom, 

samt grensejusteringer, som anses fordelaktig for å oppnå leietakers formål. Avgjørelser om 

slike tiltak fattes av utleier, men leietaker har de økonomiske rettigheter og plikter. 

Som angitt i leieavtalen av 25. oktober 2010, gis HDU adgang til å selge den foreslåtte 

bygningsmassen til Canvas Hove AS gjennom tilleggsavtalen med Arendal Eiendom KF av 

17. september 2018. 

I den opprinnelige kjøpekontrakten datert 13. desember 2018, er HDU angitt som Selger av 

bygningsmassen til Canvas Hove AS. Under § 1 Salgsobjektet og forutsetninger står følgende: 

Eier av tomtegrunnen er Arendal kommune. Selger innestår for at Selger er eier av 

Bygningsmassen og at Selger i forhold til Arendal kommune disponerer grunnen og har rett 

til å selge Bygningsmassen til Kjøper. 

Til tross for det som står i kjøpekontrakten, er det Arendal kommune som er juridisk eier av 

tomtegrunn og bygg/anlegg på området. HDU disponerer disse fasilitetene kun gjennom 

avtale med Arendal Eiendom KF – som er samme juridiske subjekt som Arendal kommune. 

Bestemmelsen i avtalen om salg av eiendommer på Hoveområdet, legger opp til at HDU kan 

beholde salgssummen fra et slikt salg, men må selv dekke evt. salgskostnader. Etter den 

opprinnelige avtalen var det her avtalt en kjøpesum på nærmere 4 millioner kroner. En mer 

ryddig og korrekt fremgangsmåte, ville vært at kommunen var kontraktsmessig selger, men at 

salgssummen ble tilført HDU gjennom en kapitalforhøyelse – hvis det var økt kapitalbehov i 

HDU som var bakgrunnen for salget. 

Gjennom styrets myndighet iht. aksjeloven, leieavtalen, samt tilleggsavtalen, hadde HDU 

myndighet til å inngå kjøpsavtalen. Selv om salget av eiendommene på Hoveområdet ble 

kansellert, vil det faktum at HDU har myndighet til å opptre som Selger i kjøpekontrakten, 

samtidig som det er Arendal kommunen som faktisk er juridisk eier, kunne så tvil om det er 

tilstrekkelig uavhengighet mellom selskap og eier.  

Tilleggsavtalen: Med bakgrunn i at salget av bygningsmassen ble reversert, ble det behov for 

å regulere leie av bygningsmassen i stedet. Det ble i samme tilleggsavtale også foretatt noen 

endringer i aksjonæravtalen fra 15. oktober 2018. Tilleggsavtalen, som er inngått mellom 

HDU, Lowcamp AS og Canvas Hove AS, er datert 13. juni 2019, dvs. etter kontrollutvalgets 

bestilling om gjennomgang av prosessen. 

Tilleggsavtalen er inngått mellom aksjonærene og det underliggende selskapet – Canvas Hove 

AS. Avtalen innebærer korrigeringer og presiseringer i de de allerede inngåtte avtaler mellom 

partene. På denne bakgrunn mener vi at den inngåtte tilleggsavtalen av 13. juni 2019 ligger 

innenfor styret myndighet. 
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4.3. PROBLEMSTILLING 3 

3) Har HDU fulgt de retningslinjer som følger av selskapets styringsdokumenter, og 

det til enhver tid gjeldende regelverk, i forbindelse med de overnevnte 

avtaleprosessene? 

4.3.1. REVISJONSKRITERIER 

 

4.3.1.1 Innledning 

Hove drifts- og utviklingsselskap AS (HDU) eies 100 % av Arendal kommune. Selskapets 

virksomhet reguleres av formålsparagrafen i vedtektene, samt andre føringer fra eier. Selv om 

aksjeselskaper er egne rettssubjekt, vil et kommunalt eid aksjeselskap likevel kunne bli 

identifisert med eierkommunen og dennes lovmessige rammeverk. Dette skyldes at en 

kommune ikke kan organisere seg bort fra gjeldende regelverk, dersom virksomheten som 

utføres i selskapet er å anse som kommunal forvaltning. Dette i motsetning til når selskapet 

anses å drive næringsvirksomhet i konkurranse med andre private tilbydere – i et eksisterende 

marked. 

Revisjonskriteriene under denne problemstillingen vil ta utgangspunkt i gjeldende regelverk, 

samt selskapets styringsdokumenter. Følgende lover kan være aktuelle i vurderingen av 

prosessen knyttet til Hove camping: 

 

- Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentlighetsloven) 

- Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 

- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

- Lov om offentlig støtte 

- Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

- Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) 

Selskapets styringsdokumenter vil være rammene som eier har lagt for selskapets virksomhet:  

- Vedtekter  

- Eierskapsstrategier  

- Eierskapsmelding 

 

4.3.1.2 Gjeldende regelverk  

Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentlighetsloven)11 

Lovens formål (§ 1) er å sikre at den offentlige forvaltningen er åpen og gjennomsiktig, og på 

denne måten styrke informasjon, ytringsfrihet, demokratiske prosesser, rettsikkerhet for den 

enkelte, samt tilliten og kontrollmuligheten fra allmennheten. Dette ivaretas gjennom at alle 

har rett på innsyn i saksdokumenter, journaler og liknende register, dersom annet ikke følger 

av lov.  

                                                                 
11 LOV-2006-05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (Offentlighetsloven) 
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Loven gjelder i utgangspunkt for staten, fylkeskommuner og kommuner, men også andre 

rettssubjekter som gjør enkeltvedtak eller utarbeider forskrifter, eller hvor det offentlige har 

større eierandeler eller har rett til å velge flertallet av medlemmene i eierorganet. 

Offentlighetsloven gjelder derimot ikke for selvstendige rettssubjekt som hovedsakelig driver 

næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private (jf. § 2, 2 ledd). Fritaket 

setter dermed krav om at følgende forutsetninger er tilstede: 

a) Eget rettssubjekt 

b) Driver næringsvirksomhet 

c) Næringsvirksomheten drives i direkte konkurranse med andre private aktører 

d) Næringsvirksomheten drives etter samme vilkår som private (næringsdrivende) 

e) Annen virksomhet som ikke anses som næring, må være en mindre del av den totale 

virksomheten til rettssubjektet for at loven ikke skal gjelde (vesentlighetskriteriet) 

a. Eget rettssubjekt 

Mennesker og juridiske personer er å anse som egne rettssubjekt. Juridiske personer 

innebærer en organisasjonsform hvor rettssubjektet selv har rettigheter og plikter (rettsevne) 

etter ordinære rettsregler, og er i utgangspunktet uavhengig av sine eiere. Et aksjeselskap er et 

eget rettssubjekt. 

b. Næringsvirksomhet 

Loven legger til grunn en vesentlighetsbetraktning i forhold til omfanget av virksomheten 

som anses å være innenfor næringsbegrepet for at loven ikke skal gjelde. Dette innebærer at 

mer enn halvparten av virksomheten totalt sett må være å anse som næring – og i konkurranse 

med andre private aktører. Dersom annen virksomhet, som anses å falle utenfor 

næringsbegrepet, er av mindre omfang, vil det ikke påvirke utfallet av at loven ikke gjelder.  

Det framkommer ikke i loven eller i veiledning til loven hva som legges til grunn for 

definisjonen næringsvirksomhet.  En vurdering av om et selskaps virksomheter er å anse som 

næringsvirksomhet, kan vanskelig gjøres uten at man har noen kriterier å vurdere mot. Selv 

om næringsbegrepet er avgjørende etter skatteloven og merverdiavgiftsloven, er det kun 

folketrygdloven som inneholder en definisjon om det foreligger næringsvirksomhet. I § 1-10 

første ledd, defineres næringsdrivende på følgende måte: 

«Med selvstendig næringsdrivende menes i denne lov enhver som for egen regning og risiko 

driver en vedvarende virksomhet som er egnet å gi nettoinntekt.» 

Av lovens § 1-10 andre ledd, fremkommer følgende momenter til bruk ved vurderingen om 

det foreligger næringsvirksomhet: 

- Om virksomheten har et visst omfang 

- Om vedkommende har ansvaret for resultatet av virksomheten 

- Om vedkommende har arbeidstakere i sin tjeneste eller benytter frilansere 

- Om vedkommende driver virksomheten fra et fast forretningssted (kontor, verksted) 

- Om vedkommende har den økonomiske risikoen for virksomheten 
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- Om vedkommende bruker egne driftsmidler 

 

Rettsforståelsen og -praksis innenfor skatt- og avgiftsområdet, benytter samme definisjon på 

næringsvirksomhet som angitt i folketrygdlovens § 1-10. 

Momenter i vurderingen av om det hovedsakelig foreligger næringsvirksomhet i direkte 

konkurranse med andre, bør også vurderes mot eiers opprinnelige intensjon og formål med 

opprettelse av virksomheten – spesielt når det gjelder offentlige eide aksjeselskaper. Et 

aksjeselskap kjennetegnes med begrenset økonomisk ansvar for aksjonærene, og er en vanlig 

organisasjonsform til bruk i næringsvirksomhet hvor økonomisk overskudd har høy prioritet, 

men hvor aksjonærene ønsker begrenset økonomisk risiko. Derimot er det ikke uvanlig at 

kommuner oppretter aksjeselskaper for virksomhet som ikke nødvendigvis skal drive næring. 

Dette betyr likevel ikke at selskapet nødvendigvis skal drive offentlig forvaltning. 

En vurdering av virksomhetsområdene i forhold til om det foreligger næring og direkte 

konkurranse, skal skje for virksomheten under ett. Det er m.a.o. ikke enkeltmomenter som 

avgjør vurderingen, men en helhetlig vurdering av flere momenter. Dette tilsier at 

virksomheten enten vil være fritatt som helhet, eller være innenfor loven.  

c. Næringsvirksomheten drives i direkte konkurranse med andre private aktører 

Begrepet direkte konkurranse innebærer at det må dreie seg om konkurranse innenfor den 

samme type virksomhet som rettssubjektet leverer, dvs. samme vare og/eller tjeneste. 

Tilsvarende gjelder geografisk plassering av private aktørers virksomhetsområde. 

Konkurransen må være reell.  

At virksomheten hovedsakelig driver næring, og er i direkte konkurranse med private, vil ofte 

henge tett sammen. Dersom kun deler av næringsvirksomheten er konkurranseutsatt, vil det 

medføre at vilkåret for fritak ikke gjelder. Det er m.a.o. et sammenfallende krav om at andelen 

virksomhet som hovedsakelig anses som næring, også skal være konkurranseutsatt. 

Kravet til hovedsakelig knyttet til næring og direkte konkurranse, innebærer mer enn 

halvparten av total virksomhet. En mulig måling av ulike typer virksomheter, kan gjøres 

basert på omsetning, antall ansatte, andel driftsmidler, e.l. 

d. Næringsvirksomheten drives etter samme vilkår som private (næringsdrivende) 

I tillegg til kravet om at rettssubjektet hovedsakelig må drive næringsvirksomhet i direkte 

konkurranse med private, er det også et krav om at virksomheten drives på samme vilkår som 

konkurrentene. Dette innebærer at forutsetningene for konkurransen er lik, og at rettssubjektet 

ikke har særskilte goder framfor andre i samme marked. Slike forhold kan være av økonomisk 

art eller andre forhold som gjør at konkurransen ikke blir reell. Rammevilkårene må være de 

samme for at fritaket fra loven skal gjelde. Dette tilsier også en vurdering av om private 

virksomheter, som er i direkte konkurranse, kan ha bedre vilkår enn rettssubjektet som 

vurderes mot vilkåret i lovens § 2, første ledd bokstav c eller d. 

Økonomiske forhold som kan påvirke rammevilkårene for konkurrenter i et marked, kan være 

driftstilskudd fra eier, kostnadsreduserende avtaler, eller kjøp av driftsmidler til underpris. 
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Slike forhold gjør at rettssubjektet som er mottaker, får en økonomisk fordel framfor andre 

aktører i samme marked. En økonomisk fordel må likevel avgrenses mot generell 

finansiering. Med dette menes kapitalinnskudd og lån fra eier, i motsetning til subsidiering av 

den løpende driften/virksomheten – enten direkte i form av økonomiske tilskudd, eller 

indirekte gjennom rabatter eller prisavslag. 

e. Annen virksomhet som ikke anses som næring, må utgjøre en mindre del av den totale 

virksomheten til rettssubjektet for at loven ikke skal gjelde 

Loven legger til grunn en vesentlighetsbetraktning av virksomheten i rettssubjektet i forhold 

til om fritaket vil gjelde, og samlet vurdering vil gjelde hele rettssubjektet. Dette innebærer at 

enten må rettssubjektet følge loven, eller så er hele virksomheten unntatt – inkludert annen 

virksomhet. 

Basert på at hovedsakskriteriet er ansett å være mer enn halvparten av total virksomhet, vil 

den andelen av virksomheten som ikke er å anse som næring i direkte konkurranse, og på like 

vilkår med andre private, og som er mindre enn halvparten av total virksomhet, føre til at 

rettssubjektet ikke er omfattet av loven. 

 

Lov om offentlige anskaffelser12 

Lovens formål er å sikre at det offentliges ressursbruk skjer på en mest mulig effektiv måte, 

og gjennom dette sikre at offentlig virksomhet opptrer troverdig overfor allmennheten. Alle 

anskaffelser skal skje innenfor følgende grunnleggende prinsipper: 

- Konkurranse 

- Likebehandling 

- Forutberegnelighet 

- Etterprøvbarhet 

- Forholdsmessighet 

Loven gjelder for statlige myndigheter, fylkeskommunale og kommunale myndigheter, 

offentligrettslige organer, sammenslutning med en eller flere offentlige oppdragsgivere, samt 

andre nærmere definerte virksomheter. 

Basert på at loven gjelder offentlig virksomhet generelt, vil det ikke være anledning for en 

kommune å organisere seg vekk fra loven gjennom å stifte et selskap. Slike alternative 

selskapsformer, uavhengig av om de er heleid eller deleid, vil derfor i utgangspunktet også 

falle innenfor loven. Slike virksomheter må vurderes mot definisjonen av offentligrettslige 

organer i lovens § 2, 2. ledd bokstav c. 

Et offentligrettslig organ defineres slik i forskriften § 1-2 nr. 213: 

a. Er opprettet for å tjene allmennhetens behov og ikke er av industriell eller 

forretningsmessig karakter 

                                                                 
12 LOV-2016-06-17-73 Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven) 
13 FOR-2016-08-12-974 Forskrift om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesforskriften)  



53/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" - 19/03964-25 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" : Forvaltningsrevisjon Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS

   32 

 

b. Er et selvstendig rettssubjekt 

c. Har tilknytning til det offentlige ved at: 

1. Organet hovedsakelig er finansiert av offentlig myndighet eller andre 

offentligrettslige organer 

2. Organets forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers 

ledelsesmessig kontroll, eller 

3. Organet har et administrasjons-, ledelse- eller kontrollorgan der over 

halvparten av medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer. 

Dersom en virksomhet er definert som offentligrettslig organ, gjelder regelverket for alle 

organets anskaffelser, også dersom det delvis drives næringsvirksomhet. 

a. Tjener allmennhetens behov og ikke av industriell eller forretningsmessig karakter 

Det er et krav om at virksomheten skal tjene allmennhetens behov. All vare- og 

tjenesteproduksjon, i både offentlig og privat sektor, tjener allmennhetens behov gjennom å 

være en tilbyder for å dekke en etterspørsel. Forskjellen ligger derimot i hvilke interesser som 

ivaretas gjennom ytelse av varen og/eller tjenesten. Overskudd fra salg av varer og tjenester i 

privat sektor, vil i stor grad tilfalle eiere og aksjonærer, mens tiltak for å tjene allmennheten i 

denne sammenheng, knytter seg til felles samfunnsmessige behov. Lovpålagte oppgaver 

tilsier å tjene allmennhetens behov. Ulike typer oppgaver/virksomhetsområder innenfor 

samme organ, skal for øvrig vurderes særskilt. 

Det er også et krav om at organets virksomhet ikke skal være av industriell eller 

forretningsmessig karakter. I vurderingen skal det legges vekt på: 

- formålet med opprettelsen av virksomheten 

- betingelsene for virksomhetens aktiviteter, herunder konkurransesituasjonen 

- om virksomheten opererer under normale markedsforhold 

- om det foreligger kommersiell risiko 

Momentene er i stor grad sammenfallende med de som fremgår av offentlighetslovens unntak 

fra loven, dvs. om det foreligger næringsvirksomhet. 

Begge forutsetningene må være tilstede for at kriteriet er oppfylt, dvs. hvis organet anses å 

tjene allmennhetens behov, men er av forretningsmessig karakter, vil kriteriet ikke være 

oppfylt. 

b. Er et selvstendig rettssubjekt 

Organet må være et eget juridisk objekt som kan ha rettigheter og forpliktelser, samt foreta 

juridisk bindende avtaler overfor 3. part.  

c. Har tilknytning til det offentlige 

Vilkåret innebærer at organets virksomhet i stor grad må være finansiert av offentlige 

myndigheter, at forvaltningen er underlagt samme myndighet, samt har et ledelsesorgan hvor 
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samme myndighet kan velge over halvparten av medlemmene. Samlet sett innebærer vilkåret 

at den offentlige myndighet har mulighet til å øve betydelig innflytelse på driften og på 

beslutningsnivå.  

At virksomheten hovedsakelig må være finansiert at offentlig myndighet, er vurdert som 

minst halvparten av organets samlede inntekter pr år. Dette innebærer en løpende vurdering 

av forholdstallet. 

Vilkåret om betydelig innflytelse gjennom ledelsesmessig kontroll, har sammenheng med 

muligheten for å kunne påvirke beslutninger knyttet til anskaffelser. Det er i denne 

sammenheng den formelle muligheten som er avgjørende, og ikke hvordan den faktiske 

kontrollen utøves. 

Alle tre kriterier må være oppfylt for at loven skal gjelde for organet. 

 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)14 

Forvaltningsloven regulerer all saksbehandling og vedtak i offentlig sektor. For private 

rettssubjekter, vil loven kun gjelde dersom selskapet/organet treffer enkeltvedtak eller 

utarbeider forskrifter. 

Enkeltvedtak er i loven definert som et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller 

flere bestemte personer. Aksjeselskaper som ikke treffer enkeltvedtak, eller utarbeider 

forskrifter, vil derfor ikke være omfattet av loven. 

 

Lov om offentlig støtte15 

Loven gjelder alle offentlige støttetiltak som faller innenfor EØS-avtalen artikkel 61, OECD-

avtalen om normale konkurranseforhold i skipsbyggingsindustrien, samt WTO/GATT-avtalen 

om subsidiering og utjevningsutgifter. Hensikten er å bidra til å styrke samhandelen og sikre 

like konkurransevilkår for medlemslandene innenfor EØS-avtalens virkeområde. Dette gjøres 

gjennom å ha felles regler om konkurranse, offentlig støtte og offentlige anbud. 

Reglene knyttet til offentlig støtte gjelder offentlige myndigheter og skal hindre at nasjonale 

eller lokale myndigheter skal ha mulighet for å påvirke samhandelen negativt gjennom 

støttetiltak som kan gi utslag i ulike konkurranse- og rammevilkår i et marked innenfor alle 

områder EØS-avtalen regulerer. Dette innebærer at støttegiver er forpliktet til å følge reglene, 

mens støttemottaker er forpliktet til å betale tilbake støtte som er gitt i strid med reglene. 

EØS-avtalen er formalisert som egen lov med ikrafttredelse 1. januar 199416  – Lov om 

gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske 

                                                                 
14 LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) 
15 LOV-1992-11-27-117 Lov om offentlig støtte 
16 LOV-1992-11-27-109 Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområdet (EØS) mv. (EØS-loven) 
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samarbeidsområdet (EØS) mv. (EØS-loven). Artikkel 61 er derfor identisk i loven som i 

EØS-avtalen. 

Begrepet offentlig støtte benyttes vanligvis som enhver økonomisk ytelse fra det offentlige. 

Dette kan være driftstilskudd, ulike typer tilskudd til private, eller unnlatt innkreving av 

avgifter e.l., dvs. indirekte støtte. Innenfor regelverket for offentlig støtte, blir derimot 

begrepet offentlig støtte identifisert som å være omfattet av EØS-lovens artikkel 61. Dette 

innebærer at begrepet er synonymt med ulovlig offentlig støtte. Offentlig støtte er der definert 

som følger: 

«Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller 

EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vir 

konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer, være 

uforenelig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom 

avtalepartene.» 

Ut fra definisjonen i artikkel 61, finner vi følgende vilkår for å kunne konkludere på at den 

offentlige støtten rammes av regelverket: 

- Mottaker er et foretak som utøver økonomisk aktivitet 

o Etter rettspraksis defineres et foretak som en enhet som driver økonomisk 

aktivitet, uavhengig av juridisk status 

o Økonomisk aktivitet foreligger når noen tilbyr varer og/eller tjenester i et 

etablert marked. Begrepet er derimot ikke identisk med næringsvirksomhet 

- Støtten er gitt av staten eller av statsmidler i enhver form 

o Kommunale budsjetter som blir belastet pga. av offentlig støtte, enten som økte 

utgifter eller reduserte inntekter, vil rammes av regelverket.  

- Støtten innebærer en økonomisk fordel for mottaker 

o Økonomisk fordel utover hva mottaker ville kunne oppnå på normale 

markedsmessige vilkår 

- Støtten kan virke konkurransevridende 

o Ikke krav om at den faktisk er konkurransevridende, men må innebære en 

fordel for mottaker som gjør at konkurranseforholdet kan bli påvirket 

- Støtten kan påvirke samhandelen mellom EØS-landene 

o Krav om at samhandelen innen EØS-området blir påvirket. Støtte som kun har 

lokal eller nasjonale påvirkning, vil ikke rammes av forbudet 

Alle vilkår må være oppfylt samtidig for at overføringen av den økonomiske fordelen vil 

kunne utgjøre offentlig støtte, og dermed være ulovlig.  

EU-kommisjonen har bestemt at offentlig støtte som ikke overstiger 200 000 euro over tre 

regnskapsår, er å anse som bagatellmessig. Dette innebærer selv om alle vilkår i artikkel 61 er 

oppfylt knyttet til en overføring av en økonomisk fordel, vil vesentlighetsgrensen på 200 000 

euro avgrense om støtten er ulovlig eller ikke. 
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Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)17 

Loven gjelder for kommunal eller fylkeskommunal virksomhet, og omhandler organisering, 

saksbehandling, planlegging, samt økonomisk forvaltning. Loven gjelder ikke for 

aksjeselskaper, men har regler knyttet til låneopptak og garantier overfor andre.  

En kommune kan ta opp lån for å finansiere investeringer knyttet til bygg, anlegg og varige 

driftsmidler til eget bruk, jf. § 50. Låneopptaket skal reduseres med den andel av 

merverdiavgift som påløper ved anskaffelsen, og som er kompensasjonsberettiget for 

kommunen. 

Dette innebærer at en kommune ikke kan finansiere kjøp av aksjer med lån. Kommunen har 

anledning til å ta opp lån for videre utlån, men det forutsetter at det er gjort avtale om full 

refusjon, at låntaker ikke driver næringsvirksomhet, samt at midlene skal benyttes til 

investeringer. Tilsvarende kan ikke en kommune stille økonomisk garanti knyttet til 

næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen. Et heleid aksjeselskap er å anse som 

andre i forhold til kommunen. 

Bestemmelsene må sees i sammenheng med at kommunen ikke skal kunne ta unødig 

økonomisk risiko. 

 

Lov om aksjeselskaper 

Loven regulerer stiftelse, eierskap, styring, samt øvrige forhold som kan påvirke kreditor og 

aksjonær. Aksjeselskaper har begrenset økonomisk ansvar, slik at loven i stor grad tar hensyn 

til vernet av kreditor, men også i forhold til aksjonærene. 

Aksjeselskap er en utbredt organisasjonsform som er tilpasset næringsvirksomhet, hvor 

eierne/aksjonærene ønsker å begrense sin økonomiske risiko. En slik ansvarsbegrensning gjør 

derimot at et selskap i en oppstartsfase, eller et driftsselskap uten egne eiendeler, ikke vil få 

innvilget lån eller oppnå annen type leverandørkreditt. I slike tilfeller vil eier selv måtte stille 

økonomisk garanti overfor kreditorer, eller selv skyte inn tilstrekkelig kapital gjennom lån 

eller aksjekapital. Aksjekapitalen kan økes gjennom nytegning av aksjer (emisjon), økning av 

pålydende, fondsemisjon, samt konvertering av gjeld. 

Det er et krav om at selskapet til enhver tid skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet i 

forhold til risiko og omfang av selskapet virksomhet. Dersom driften går med underskudd og 

egenkapitalen svekkes, har styret en handleplikt som innebærer rapportering til 

generalforsamlingen med forslag til tiltak for å bedre situasjonen. Tilsvarende gjelder dersom 

selskapet skal gjennomføre tiltak i tråd med formålet, men hvor kapital og likviditet ikke er 

tilstede. 

Et aksjeselskap kan stiftes av en eller flere personer over 18 år, kommuner eller andre typer 

organisasjonsformer. Dette innebærer at et aksjeselskap også kan stifte og eie et aksjeselskap. 

                                                                 
17 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 
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Det vil da være dannet et konsern, med mor- og datterselskap, jf. asl § 1-3. Minste tillatte 

innskudd av aksjekapital er kr 30.000. 

4.3.1.3 Styringsdokumenter  

Vedtekter  

Selskapets vedtekter ble vedtatt gjennom rapport om «Utvikling av Hoveområdet - Arendal 

kommune» datert 30. april 2002 – signert Unico AS.  

Formål for HDU er vedtektsfestet i § 3 i selskapets vedtekter: 

Selskapets formål er å utvikle Hove-området i tråd med utviklingsplanen for Hove 

vedtatt av bystyret 21.06.2001, de vedtak bystyret i Arendal kommune gjør med hensyn 

på utviklingen av Hove, samt de lover og rammebetingelser som gjelder for området. 

Selskapet skal videre drive den virksomhet på Hove som Arendal kommune til enhver 

tid beslutter at kommunen skal ha driftsansvar for. 

Eierskapsmelding og eierskapsprinsipper 

Bakgrunnen for eierskapsmeldingen i Arendal kommune (2016) er at kommunen «har store 

verdier gjennom eierandeler i ulike selskaper. I tillegg utfører en rekke selskaper/samarbeid 

viktige driftsoppgaver for kommunen. Eierskapsmeldingen skal bidra til å sikre at bystyret 

som eier både har kjennskap til det kommunen eier, men ikke minst kunne bruke sin eierrolle 

til å påvirke og styre sitt eierskap». 

Eierskapsmeldingen sammen med bystyrets vedtak utgjør kommunens eierstrategi for 4-års 

perioden. Under punkt 4 i eierskapsmeldingen står det blant annet at kommunens 

eierskapspolitikk er de overordnede prinsipper som legges til grunn for forvaltningen av 

kommunens selskaper eller eierinteresser. Dette vil både være krav kommunen stiller til seg 

selv som eier og krav kommunen stiller til selskapene gjennom en formulert eierstyring/ 

eierstrategi. Som eier/ medeier har kommunen gode muligheter til å påvirke selskapet og sikre 

at selskapet drives i tråd med kommunens eierskapsprinsipper. Hvor stort gjennomslag 

kommunen får avhenger både av hvor stor eierandel kommunen har, muligheter for å få 

tilslutning fra øvrige eiere, de valgte representanters oppfølging i styrende organer og 

kommunens villighet til å prioritere. 

Blant kommunens eierskapskapsprinsipper har man vedtatt følgende: 

VI. I den grad det ikke strider mot lov skal det tilstrebes åpenhet og offentlighet i 

selskapene. 

Ut over det vedtektsfestede formålet som er nevnt ovenfor, gir eierstrategien for HDU 

følgende beskrivelse av kommunens mål med eierskapet: «Samfunnsmessig motivert gjennom 

å sikre at området driftes og utvikles til det beste for kommunens innbyggere og andre 

besøkende.» Det står videre at det ikke forventes utbytte fra selskapet. 
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4.3.2. FAKTA 

 

Tidslinje vedr. avtaleprosessene mellom HDU og DHT, Lowcamp AS og Canvas Hove AS 

 9. mars 2009 vedtok styret i HDU «Strategisk plan for Hove Drifts- og 

utviklingsselskap AS». Visjonen i den strategiske planen er at «Hove skal fremstå som 

et lokalt og nasjonalt område for natur og kulturopplevelser.» Knyttet til campingen er 

følgende målsettinger skissert:  

o Hove Camping skal minst opprettholde 2007-omsetningen (kr 3,5 millioner) de 

nærmeste årene 

o Hove Camping skal fremstå som en miljøvennlig campingplass 

o Hove Camping skal med sitt tilbud være en viktig bidragsyter til 

reiselivsnæringens samlede tilbud i Arendal 

o Hove Camping skal ha et godt tilbud til turister som ønsker enkeltovernattinger 

o Utvidelse av resepsjon/informasjonsbygg skal utredes innen 2010 for å dekke 

ulike fremtidsbehov 

Det blir i dokumentet skissert følgende strategier: 

o Driften av Hove Camping utføres i egen regi, men utsetting på langsiktig 

kontrakt til driftsleder vurderes fortløpende  

o Det søkes tett dialog med Fylkesmannens miljøvernavdeling i utviklingen av 

Hove Camping 

o Hovedhuset, inkludert kafeteriaen, benyttes til formål knyttet til 

campingdriften 

o Alle plattinger skal være frie for utstyr og pynt i vintersesongen 

o Kunders behov for vinterlagring skal løses ved å benytte ett bygg i Hove 

Leirsenter 

o Eventuell sanering eller annen bruk av gatekjøkkenet skal vurderes i løpet av 

2009 

o I forbindelse med omlegging av høgspentlinjen til Hove Camping, skal det 

søkes å få lagt fiberoptisk kabel 

o Fjerne asfalten og erstatte denne med samme underlag som turstiene 

Ut fra den dokumentasjonen revisjonen er forelagt, har revisjonen ikke kjennskap til 

andre gjeldende strategier for selskapet før ny strategi blir behandlet i styret og 

generalforsamling i 2016. 

 20.-21.oktober 2015 har HDU et strategiseminar med bistand fra CR Group. Ut fra 

selskapets redegjørelse, står utviklingen av campingen sentralt på dette seminaret. Ut 

fra den dokumentasjonen som foreligger fra seminaret, er aktiviteter knyttet til 

campingen frem mot 2020 «Oppgradering campingplass, rydde, estisk utforming». 

Det står videre beskrevet i «Utfordringsnotatet knyttet til strategisamlingen» at «Hove 

Camping er omfattet av landskapsvern. Det gjør det vanskelig å videreutvikle 
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campingen, og sikre at vi har tilfredsstillende fasiliteter for gjestene. Det er nokså 

detaljerte bestemmelser om hva vi kan gjøre med området, og hvordan». 

 

 3. februar 2016 vedtok styret i HDU ny strategi for selskapet. Strategidokumentet blir 

lagt frem for behandling i generalforsamling 26. mai 2016. 

Generalforsamlingsprotokollen viser til at styreleder og styremedlem Jan Fasting 

presenterte den nye strategien. Vedtak: Strategisk plan tas til etterretning. Styrets 

redegjørelse til revisjonen understreker at campingen er sentral i dette 

strategidokumentet, og at strategien viser til at «Hove camping skal oppfattes som en 

nasjonalparkcamping». Campingen er i strategidokumentet med følgende mål: «Før 

campingsesongen 2018 skal alle ledningsføringer være lagt i bakken, og plassen skal 

fremstå ryddig og estetisk fin. Hove Camping skal oppfattes som en 

nasjonalparkcamping.» Under beskrivelse av risiko er beskrevet at «dette er et rent 

forretningsmessig utviklingstiltak, hvor det ikke finnes eksterne finansieringskilder».  

 

 I styremøte 7. desember 2016 behandlet styret i HDU i sak 51/16 «Hove Camping – 

gjennomgang av dagens drift og fremtidsbehov.» Daglig leder informerte om at det er 

bekreftet at landskapsvernet for Hove Camping vil tas bort som del av 

nasjonalparkvedtaket for Raet Nasjonalpark. Det vil samtidig komme krav om 

regulering av Hove Camping. 

 

Daglig leder orienterte om innkommet tilbud fra Asplan Viak om bistand til å 

utarbeide estetisk plan for Hove Camping. Det ble fattet følgende vedtak: 

   

- Oppstart av planarbeid utsettes til nasjonalparkvedtak foreligger. 

- Som grunnlag for planarbeidet skal det gjøres en nærmere strategisk vurdering av 

campingdriften for å klargjøre målsettinger. 

- Det hentes inn ulik campingekspertise til neste styremøte, som grunnlag for 

styrediskusjon om fremtidige vegvalg. 

 

 16. desember 2016 blir Raet nasjonalpark vedtatt opprettet. Samtidig blir 

verneforskriften som til nå har vært gjeldende for campingplassen opphevet.  

 

 I følge redegjørelsen fra styret i selskapet, ble det gjennomført et «miniseminar» om 

Hove camping 15. februar 2017. På dette seminaret ble det invitert ressurs- og 

fagpersoner inn til seminaret (Arena USUS og Norsk turistutvikling AS). Her møtte 

også prosjektleder Lars Dybing og Nina Belland. 

 

 Ifølge styreprotokoll for Hove Drifts- og utviklingsselskap AS 29. mars 2017 ble det 

vedtatt at det skulle opprettes en arbeidsgruppe som innen høsten 2017 skulle 

utarbeide plan for videre planarbeid og utvikling av Hove Camping. Robert Myhren, 

Ingunn Kilen Thomassen, Yngve Berntsen og Terje Stalleland oppnevnes til 
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arbeidsgruppe. Asplan Viak AS, ved Heidi Johansen, forespørres som veileder i 

arbeidet.  

 

 Styret diskuterte i styremøte 24. mai 2017 håndteringen av den videre utviklingen av 

Hove Camping. Det ble her poengtert nødvendigheten av å informere dagens faste 

gjester om at styret foretar nye strategiske vurderinger. Arbeidsgruppen ble bedt om å 

legge frem en plan for å utvikle Hoveodden/ Hove Camping til et reisemål. I 

innkallingen til møtet skrives det at følgende: 

 

«Sak 17/17 Hove Camping – videre planarbeid» 

Vedtak: 

1. Det settes ned en arbeidsgruppe som innen høsten 2017 skal 

utarbeide plan for videre planarbeid og utvikling av Hove Camping 

2. Robert Myhren, Ingunn Kilen Thommassen, Yngve Berntsen og 

Terje Stalleland oppnevnes til arbeidsgruppen 

3. Asplan Viak AS, ved Heidi Johansen, forespørres som veileder i 

arbeidet 

Den 12. mai ble det gjennomført en workshop hos Asplan Viak AS. Arbeidsgruppen ble 

utvidet med Jan Fasting. Det foreligger nå en oppsummering fra wordshopen. Den 

konkluderer på ingen måte, men oppsummerer så langt vi er kommet i dag. I det vedlagte 

dokumentet, så er oppsummeringen fra side 23 til 29. I tillegg er det en kartskisse som peker 

på hvor enkelte elementer kan tenkes å bli anlagt:» 

I styreleders redegjørelse til revisjonen knyttet til Fastings habilitet, beskrives 

følgende: «Fasting har ikke vært delaktig i styrets arbeid med saken knyttet til Hove 

camping». I forbindelse med faktaverifisering av rapporten understrekes det at denne 

opplysningen er knyttet til tiden etter at styret ble kjent med Fasting sin interesse for 

prosjektet.   

 

 I henhold til selskapets redegjørelse ble de 6. juni 2017 sendt ut brev til faste gjester 

med informasjon om at det pågår en prosess knyttet til utvikling av campingen.  

 

 I styremøte 13. september 2017 ble arbeidsgruppens plan godkjent. Det ble også 

bestemt at man skulle se på muligheter for Hove Klatrepark som en del av 

campingområdet.  

 

«Sak 36/17 Hove Camping – utviklingsprosjektet 

  Saksbehandler: Terje Stalleland 

  Saksdokumenter: Skisser fra prosjektgruppa, utarbeidet av Asplan 

     Tanker om alternativ fra Yngve Berntsen 
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     (Ligger ved som egne dokumenter i e-posten) 

Arbeidsgruppa har hatt ett møte med Asplan Viak som tilrettelegger og veileder. Det er 

utarbeidet situasjonsplan, og laget forslag til konsepter. 

Arbeidsgruppens forslag vil bety en total omlegging av driften på sikt. Alle faste gjester 

vil over tid fases ut, og det må sannsynligvis hentes inn partnere for å kunne realisere 

planene. 

Det legges opp til at styrets innspill i dette møtet tas med i nytt møte i arbeidsgruppen den 

29. september. Diskusjonene nå må dreie seg om situasjonsplanen og konseptet, slik at vi 

kan lande på et endelig forslag før fristen styret har satt ved utgangen av november. Så vil 

styret på et senere tidspunkt diskutere organisasjonsmessige endringer, kapitalkrav, 

reguleringsprosess, partnerskap osv. 

 

Forslag til vedtak:  

Innspill fremkommet i møtet, tas med for videre bearbeiding i arbeidsgruppa. 

Endelig forslag legges frem i neste styremøte.» 

I henhold til protokollen fra møtet 13. september ble arbeidsgruppas plan godkjent av 

styret.  

 

 27. september 2017 hadde Ingunn Thomassen og Terje Stalleland et møte med Terje 

Eikin, Harald Danielsen og Robert Cornells Nordli vedrørende Hove Camping. 

Formålet med møtet var, ifølge referatet, å informere om planene for utviklingen av 

Hove Camping. Konseptskisse og plan ble lagt frem i møtet. Det fremkommer av 

referatet at det fra ordfører ble anbefalt at informasjon om planene ikke ble 

offentliggjort før en intensjonsavtale var på plass. Det ble bestemt at når dette var på 

plass, skulle saken legges frem for generalforsamlingen. I følge redegjørelse fra 

styreleder ble tilsvarende informasjon formidlet i møte med opposisjonsleder i møte 

11. oktober. 

 

 Styret behandlet saken videre 1. november 2017 i sak 45/17 Hove Camping – 

oppfølging av konseptskissen. I protokollen står det beskrevet at «CR Group AS (Egil 

Normann Olsen) og DHT Corporate Services AS (Torjus Stalleland) presenterte sine 

tilbud til oss som rådgiver/megler i den videre prosessen for å finne samarbeidspartner 

for utvikling av Hove Camping». Styret fattet følgende vedtak i saken:  

1. DHT Corporate Services velges som rådgiver 

2. Kontrakten skal godkjennes av styret før signering. 

 

 Ifølge styret gjorde det faktum at et av styrets medlemmer (Jan Fasting) høsten 2017 

viste interesse for selv å konkurrere om å bli en fremtidig samarbeidspartner, innebar 

også at styret hadde behov for bistand i prosessen for å sikre objektivitet og 

«armlengdes avstand». Fasting var fra november 2017 ikke del i styrets diskusjoner 

knyttet til denne saken da han ble ansett som inhabil. Aust-Ager Revisjon IKS har fått 

oversendt e-post av 2. november 2017 fra styreleder til Fasting, hvor dette blir 
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diskutert. Styret viser i oversendt informasjon til Aust-Agder Revisjon IKS, at 

spørsmålet om Fastings mulige interessekonflikt ble protokollert, og at Fasting 

fratrådte under behandling av denne saken.  

 

 I henhold til styrets redegjørelse inviterte daglig leder og styreleder flere personer til et 

møte avholdt 11. november 2017. De inviterte var ordfører, varaordfører, rådmann og 

opposisjonsleder. I følge styrers redegjørelse ble konseptskisse presentert i møte og 

det ble orientert om videre prosess knyttet til utvikling av Hove Camping. Det finnes 

ikke referat fra dette møtet, men e-postkorrespondanse i forkant. 

 

 7. desember 2017 sender HDU nytt brev til faste gjester med informasjon om at 

prosessen fortsatt pågår, men at det ikke er tatt noen beslutning. I følge styrets 

redegjørelse informeres det om at det ikke vil bli noen endringer for 2018-sesongen. 

 

 Styret behandlet en sak 31. januar 2018 om eventuelle investorer til 

utviklingsprosjektet på Hove Camping. I møtet behandlet man en investorpresentasjon 

som ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. I innkallingen til styremøte 

datert 24. januar 2017 står det beskrevet at: 

 

«Sak 09/08 Hove Camping - status utviklingsprosjekt 

  Saksbehandler: Terje Stalleland 

  Saksdokument: Utkast til investorpresentasjon 

Jeg har hatt et par møter og en del e-postutveksling med Torjus Stalleland i DHT i forbindelse 

med arbeidet. 

Vedlagt saken er et utkast til en investorpresentasjon. Denne er tenkt å sendes ut til aktuelle 

investorer som underskriver konfidensialitetserklæring. I forkant vil det benyttes et 

sammendrag av denne som sendes bredt ut. Sammendraget vil også oversettes til engelsk, ofr 

å nå ut til internasjonale investorer. 

Det er viktig nå at denne presentasjonen blir grundig gjennomgått. Om det blir behov for 

større endringer, vil det kanskje være lurt å sette ned et utvalg fra styret til å jobbe mer med 

prospektet. 

Jeg vil håpe presentasjonen er noenlunde i tråd med hva styret har sett for seg, og at det kun 

vil være behov for mindre justeringer.» 

 I følge protokollen fra styremøtet 31. januar 2018 forlot styremedlem Jan Fasting 

under møtebehandlingen på grunn av inhabilitet. Investorpresentasjonen ble 

gjennomgått i møtet og styret gjorde endringer. 

 

 Februar 2017 – mai 2017 har, ifølge styrets redegjørelse, rådgiver (DHT) møter med 

potensielle interessenter på vegne av HDU. Styret ga innspill til aktuelle i forhold til 
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aktuelle lokale og regionale kandidater som de mente kunne være potensielle 

samarbeidspartnere, herunder Lowcamp AS som Jan Fasting er medeier i. 

Ifølge dokumenter fra styret, ble det tatt kontakt med til sammen 32 potensielle aktører 

i arbeidet med å finne en kandidat for samarbeid om strategi for campingplassen. I 

sluttfasen av prosessen valgte HDU ut 3 aktører som presenterte sine planer for styret. 

 I møte 5. juni 2018 behandlet styret i sak 35/18 «Hove Camping – utvelgelse av mulig 

samarbeidspartner for videre utvikling» I protokollen fra møtet fremkommer det at de 

tre aktørene fikk 1,5 timer til presentasjon og diskusjon med styret. I etterkant vedtok 

styret at ett av selskapene ansees som uaktuell som samarbeidspartner, mens ett av 

selskapene fremdeles kan være aktuelle dersom foretrukket alternativ ikke fører frem. 

Styret besluttet videre forhandlinger med Lowcamp AS. Det fremkommer i vedtaket at 

skissen til Lowcamp AS skulle drøftes med rådmann og politisk ledelse og forankres 

der før det ble inngått eventuelle avtaler.   

 

 20. juni 2018 er det, i henhold til styrets redegjørelse, et møte med politisk og 

administrativ ledelse der Lowcamp AS presenterte sine tanker om utvikling av Hove 

camping. Forretningside og videre prosess ble presentert og gjennomgått. Tilstede i 

møtet er ordfører, varaordfører, rådmann, kommunalsjef for kultur, infrastruktur og 

utvikling og næringssjef, leder av komité for kultur, miljø og næring og 

opposisjonsleder. Det er ikke forelagt referat fra møtet. 

 

 21. juni 2018 avholdes møte i generalforsamlingen i HDU. I møtet behandler 

generalforsamlingen blant annet årsmelding for 2017. I årsmeldingen står det knyttet 

Hove camping at: «Ved fjerning av vernestatusen på Hove Camping åpnet det seg nye 

utviklingsmuligheter. Vi engasjerte Asplan Viak for å hjelpe oss å utrede fremtidig 

camping på Hove. Resultatet av arbeidet ble en konseptskisse med flere nye 

fremtidsrettede innretninger. For å kunne realisere en slik utvikling, vurderte vi det 

slik at det er nødvendig med partnere. DHT Corporate Services AS ble etter en 

anbudskonkurranse, engasjert til å finne partnere for en ønsket fremtidig utvikling av 

Hove Camping. Ved utgangen av 2017 er arbeidet godt i gang, og i løpet av 2018 vil 

det forhåpentligvis være en avklaring. Styret har i dette omfattende arbeidet sørget for 

en forankring i kommunens politiske og administrative ledelse undervegs.» 

I tillegg har revisjonen fått oversendt en presentasjon knyttet til fremleggelsen av 

årsmeldingen. Her blir det også fokusert på utvikling av «nye» Hove Camping.  

 I styremøte 5. september 2018 behandlet styret i sak 41/18 Hove Camping – status 

utviklingsprosjektet. Styret tar statusinformasjonen til orientering i tillegg til at det blir 

behandlet en informasjonsstrategi som skal deles med de involverte som kan tenkes å 

bli spurt om prosjektet.  

 

 17. september 2018 sender daglig leder i HDU en e-post med informasjon om status i 

utviklingsprosjektet på Hove camping, prosessen videre og kommunikasjon 
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vedrørende dette. E-posten er sendt til styret i HDU, samarbeidspartnere i 

utviklingsprosjektet på Hove Camping, ordfører, varaordfører, opposisjonsledere, 

leder av kommuneplanutvalget og leder for kultur, miljø og næring, rådmann, 

kommunalsjef for kultur, infrastruktur og utvikling og næringssjef. 

 

 25. september 2018 har styret i Arendal eiendom KF møte. I dette møtet, under sak 

18/24 (sak unntatt offentlighet) fikk styret en presentasjon som viser det nye 

campingkonseptet, herunder informasjon om at det planlegges å selge hytter. Styret 

godkjenner tilleggsavtalen med HDU (som senere blir trukket tilbake). Torjus 

Stalleland fra DHT presenterer planene i styret i AEKF. 

 

 I styremøte 15. oktober 2018 behandler styret i HDU avtaledokumenter knyttet til 

«nytt selskap».  

 

«Sak 45/18 Hove Camping – leieavtale, aksjonæravtale og kjøpekontrakt 

Torjus Stalleland presenterte avtaleverket, og de viktigste problemstillingene ble diskutert. 

Det ble også presentert vedtekter og stiftelsesdokument for nytt selskap, og det ble vist de 

ulike vedleggene som refereres i avtalene. Det ble også drøftet styrerepresentasjon for 

selskapet som etableres av Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS, og senere presentasjon når 

nytt selskap får Lowcamp AS som hovedaksjonær. 

Enstemmig vedtak: 

4. Avtaledokumenter med vedlegg godkjennes. 

5. Terje Stalleland oppnevnes som styreleder i nytt selskap, med 

Ingunn Kilen Thommassen som varamedlem. 

6. Terje Stalleland oppnevnes som representant i styret etter at 

Lowcamp AS overtar aksjemajoriteten i henhold til avtalene.» 

 

 15. oktober 2018 signerer HDU og Lowcamp AS aksjonæravtale og leieavtale for 

Hove Camping.  

 

 16. oktober 2018 sender HDU brev til faste gjester om at det vil bli endringer av 

driften i Hove Camping. 

 

 31. desember 2018 signeres kjøpsavtalen for «bygningsmassen» mellom HDU og 

Canvas Hove AS. Viser for øvrig til beskrivelse av kjøpsavtalen i problemstilling 2. 

 

 April/Juni 2019 tilleggsavtale som erstatter kjøpsavtalen/kjøpekontrakten. Formålet 

ved tilleggsavtale «er å begrense Canvas Hoves rett til å overdra eiendomsretten til 

hytter og/eller bebyggelse som oppføres av Canvas Hove innen Hove Camping (jf. 

punkt 2). Viser for øvrig til faktabeskrivelse av tilleggsavtalen under problemstilling 2. 



53/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" - 19/03964-25 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" : Forvaltningsrevisjon Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS

   44 

 

Gjeldende regelverk i forhold til avtaleprosessene  

Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentlighetsloven) 

For at HDU ikke skal være omfattet av offentlighetsloven, må selskapets virksomhet 

hovedsakelig være å anse som næring i direkte konkurranse med private, og med like 

konkurransevilkår.  

a. HDU og offentlighetslovens krav om næringsvirksomhet 

Selskapet driver virksomhet knyttet til utleie av lokaler og overnatting fra Hove leir og Hove 

camping. I forhold til folketrygdlovens § 1-10, har vi følgende momenter: 

- Selskapet har en omsetning på omlag kr 11 – 12 mill. pr år 

- Selskapet er selv ansvarlig for egen inntjening og overskudd fra virksomheten, og 

mottar ikke driftstilskudd fra Arendal kommune 

- Det er om lag 8 fast ansatte i selskapet 

- Selskapet har fast forretningssted og kontor i Hove leir 

- Selskapet er eget rettssubjekt og er selv ansvarlig for sine økonomiske forpliktelser 

- I tillegg til at selskapet gjennom egen avtale benytter Arendal kommunes eiendom i 

sin virksomhet, har selskapet egne driftsmidler til bruk i virksomheten 

- Selskapet egenkapital er økende over tid 

 

Virksomheten er tidligere vurdert som skattepliktig og avgiftspliktig av Skatt Sør. Drift og 

vedlikehold av turstier og områder til allmennyttig formål, utgjør en mindre del av selskapets 

virksomhet, men vil likevel være omfattet av skatteplikten. Dette skyldes at leirsenteret og 

campingen utgjør betydelig mer enn 50 % av total virksomheten. 

Selskapets vedtekter skiller seg ikke vesentlig ut fra andre aksjeselskaper som har som formål 

å drive næringsvirksomhet. Det er derimot mer normalt at virksomheter som har et veldedig 

eller allmennyttig formål, presiserer dette i vedtektene. At eier har vedtektsfestet at selskapet 

ikke skal dele ut utbytte, påvirker ikke nødvendigvis vurderingen av om selskapets 

virksomhet er å anse som næring eller er skattepliktig, kun at aksjonæren ønsker å benytte 

overskudd til formålet. Dette må kunne likestilles med annen bruk av beskattet overskudd. 

Bystyrets hensikt og formål ved stiftelsen av selskapet i 2002, har en tilnærming som tilsier 

næringsvirksomhet og avkastning på investert kapital, gjennom høyrere inntekter enn utgifter. 

b. HDU og offentlighetslovens krav til direkte konkurranse 

Som tidligere omtalt, er det et krav at det foreligger relevant og faktisk konkurranse. Dette 

innebærer at det må foreligge privat virksomhet i regionen med tilsvarende tilbud som HDU 

tilbyr. 

HDU har utleie på fast basis, og tilfeldig utleie gjennom året. Dette inkluderer 

utleievirksomhet knyttet til lokaler, samt overnattingsvirksomhet. Eksempler på tilsvarende 

tilbud i regionen er: 
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- Tilbud om flere leirskoler eksisterer 

- Arrangementer og festivaler i regi av foreninger eller lignende, har flere 

valgmuligheter 

- Mange alternative overnattingsmuligheter i regionen 

- Betydelig areal til leie 

- Campingvirksomhet 

 

c. HDU og offentlighetslovens krav til konkurranse på like vilkår 

Kravet til at det skal foreligge reell konkurranse, innebærer også at aktørene må operere under 

samme rammevilkår. Noe annet ville tilsi at konkurransen ikke var reell. Like vilkår 

innebærer at rettssubjektet ikke kan motta økonomiske subsidier eller andre særskilte goder i 

forhold til andre private aktører i samme marked. Dette kan være direkte økonomiske 

tilskudd, eller andre indirekte fordeler. Tilskudd må i denne sammenheng avgrenses mot 

ordinære inntekter, da sistnevnte innebærer en betaling for motytelse i form av vare eller 

tjeneste. Fordelen må uansett gi rettssubjektet en økonomisk konkurransefordel framfor andre 

aktører. 

Allerede før stiftelse av selskapet, la bystyret i utviklingsplanen og utredningsrapporten til 

grunn at selskapet skulle generere sine inntekter selv. Vi er ikke kjent med at selskapet har 

mottatt driftstilskudd fra Arendal kommune, kun ordinære leieinntekter. 

HDU har et lån fra aksjonær Arendal kommune, som har sin bakgrunn i at det er Arendal 

kommune som eier eiendommen og bygg på Hove, mens HDU har en begrenset verdi 

tilknyttet sine eiendommer. Lånet ble tatt opp i 2014 og har økt frem til 2019. I følge planen 

skal HDU betale tilbake lånet over en 10 års periode med start fra 2020. HDU betaler en rente 

som skal tilsvarer kommunens innskuddsrente det enkelte år. For 2018 utgjorde dette ca. 1 %. 

Utlånet til HDU fra kommunen er finansiert med frie investeringsfond, og renteinntektene 

skal erstatte kommunens tapte renteinntekter.  

Selskapets regnskapsførsel ivaretas av det interkommunale samarbeidet AKST. Selskapet 

faktureres med årlig fastpris på kr 169.000 inkl. mva. For 2019 er det foretatt ytterligere 

fakturering for tilleggsarbeid med kr 87.000 inkl. mva. Vi har fått dokumentert at selskaper 

har innhentet priser på regnskapstjenester også fra private leverandører. Vilkårene er fastpris, 

og avviker ikke vesentlig fra prisen til AKST. 

Utviklingsplanen for Hove fra 2001, legger for øvrig til grunn at selskapet skal benytte 

merkantile ressurser fra kommunen. AKST ble etablert i 2015. Før dette ble regnskapsførsel 

ivaretatt av økonomiavdelingen i Arendal kommuner. 
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Lov om offentlige anskaffelser  

Kriteriene om HDU kommer inn under anskaffelsesloven, er i stor grad sammenfallende med 

vilkårene for om selskapet kommer inn under offentlighetsloven.  

a. HDU og kravet om å være opprettet for å tjene allmennhetens behov 

Som det fremgår av Utviklingsrapporten (av Unico AS), samt stiftelsesdokumentene,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ble selskapet opprettet med det formål å generere økonomisk inntjening gjennom overskudd 

og positiv kontantstrøm. Med unntak av friområder, var det fokus på å videreutvikle området 

kommersielt – innenfor de vernebestemmelser som gjaldt.  

Gjennom avtale om å disponere området vederlagsfritt, påtok selskapet seg samtidig 

økonomiske forpliktelser gjennom krav om vedlikehold av bygg og areal på området, samt 

utvikle området i tråd med utviklingsplanen. Dette innebar at selskapet selv var ansvarlig for å 

generere sine egne inntekter, og hvor selskapet selv måtte finansiere vedlikeholdet på vegne 

av Arendal kommune. 

Som en del av forpliktelsen overfor oppdragsgiver, ligger det et vedlikeholdsansvar for 

bygninger og areal på begge disse områdene. I tillegg har selskapet også et ansvar for å 

vedlikeholde friområdene. Denne aktiviteten er meget begrenset mht. faktiske utgifter. 

Selskapet mottar ikke vederlag fra Arendal kommune for det arbeidet som utføres på Hove, 

men må skape sine egne inntekter. Motytelsen mot kommunen, er det drifts og 

vedlikeholdsansvaret som selskapet har påtatt seg. Ansvaret gjelder bygg og anlegg som er 

knyttet inntektsskapende aktivitet, men også friområdene som ligger i tilknytning til disse. 

Begrepet tjene allmennheten må avgrenses mot hvem som har interesse av at tiltaket blir 

utført. For en privat tilbyder er det ofte en egeninteresse om økonomisk avkastning, mens for 

offentlig myndighet er det vanligvis i en samfunnsmessig interesse at et tiltak blir 

gjennomført. 

b. HDU og unntaket for virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter 

Skatteetaten gjorde en vurdering av selskapets virksomhet, og uttalte følgende i brev til 

selskapet av 18. mai 2010: 

Innholdet av begrepet «ikke erverv til formål» må avgjøres etter en totalvurdering av en rekke 

momenter. Sentralt i vurderingen er om organisasjonen er opprettet med formål å oppnå 

økonomiske fordeler for seg selv eller for medlemmene i motsetning til allmennyttige formål. 

Skatteetaten konkluderer på følgende vis: 

Skattekontoret har etter en helhetsvurdering kommet til at Hove drifts- og utviklingsselskap 

AS ikke kan anses som en skattefri institusjon etter skattetjenesteloven § 2-32 første ledd. I 

vurderingen har vi lagt vekt på selskapets faktiske aktiviteter og økonomiske resultater. 
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Skatteetaten har i sitt brev også vurdert vedtektenes bestemmelser om at det ikke skal deles ut 

utbytte, og at formue ved en evt. oppløsning skal benyttes i tråd med selskapets formål. Dette 

ble tillagt vekt i vurderingen av skatteplikt, men ble ikke avgjørende. Heller ikke at selskapet 

opererte i et viktig friluftsområdet tilknyttet et landskapsvernområde. 

c. HDU og tilknytningskravet til Arendal kommune 

HDU generere sin inntekter selv, og mottar ikke driftstilskudd fra Arendal kommune. 

Selskapet har derimot hatt et lån fra Arendal kommune. Det er derimot ikke uvanlig at 

aksjonær låner inn penger til et aksjeselskap. Lånet er nå konvertert til aksjekapital (registrert 

3. september 2019). 

Lånet fra Arendal kommune har vært renteberegnet. Begrepet finansiert av offentlig 

myndighet, omhandler også låneopptak og ikke kun driftstilskudd.  

Selskapets generalforsamling er bystyret i Arendal kommune, og står fritt til å velge 

styremedlemmer.  

 

Lov om offentlig støtte 

Lov om offentlig støtte er en konsekvens av EØS-avtalens artikkel 61, og knytter seg til et 

forbud mot at offentlige myndigheter skal ha mulighet for å påvirke konkurransevilkårene 

innenfor EØS-området gjennom bruk av statlige midler. Loven gjelder for offentlig 

myndighet, men får innvirkninger også for private gjennom en tilbakebetalingsplikt for 

mottatt ulovlig offentlig støtte. Alle kravene i artikkel 61 må være oppfylt for at det foreligger 

(ulovlig) offentlig støtte. 

HDU mottar ingen form for økonomiske overføringer fra Arendal kommune. HDU benytter 

Hoveområdet tilsynelatende vederlagsfritt, mot en plikt til å drifte, vedlikeholde og utvikle 

områdets bygningsmasse og areal. Dette er selskapet økonomisk ansvarlig for å finne 

finansiering til. HDU mottar på den andre siden lån fra Arendal kommune. Lånet stammer fra 

midler i kommunens frie investeringsfond og kommunen benytter i dette lånet sin egen 

innskuddsrente. Midlene som er overført overstiger ikke 200.000 euro over 3 regnskapsår.  

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Selv om HDU er 100 % eiet av Arendal kommune, gjelder ikke kommuneloven for 

aksjeselskaper. Kommuneloven regulerer derimot hvordan en kommune kan kjøpe, yte lån 

eller stille økonomiske garantier overfor et aksjeselskap. Det er kun overfor selskaper som 

ikke driver næringsvirksomhet, og hvor kommunen er sikret tilbakebetaling, at det er 

anledning til å finansiere med egne innlån. For andre selskaper må kjøp eller lån finansieres 

med frie investeringsmidler, eller salgsinntekter i investeringsregnskapet. 

Lånet som HDU har hos Arendal kommune, er finansiert ved bruk av frie investeringsfond i 

kommunen, og er ikke lånefinansiert av kommunen.  
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3.3.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

 

Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentlighetsloven) 

a. Kravet til næringsvirksomhet 

Ut fra kriteriene som ligger til grunn og faktabeskrivelsen som foreligger, vurderer vi at 

kravet til næringsvirksomhet i offentlighetslovens § 2, andre ledd, er oppfylt. 

b. Direkte konkurranse  

Det kan argumenteres for at ingen andre tilbydere har alle disse fasilitetene samlet på ett sted, 

men det kan ikke tillegges videre vekt, da det er det særskilte behovet til den som etterspør 

tjenesten som må vurderes mot tilsvarende konkurranse i samme marked. 

Vi vurderer at kravet til direkte konkurranse i offentlighetslovens § 2, andre ledd, er oppfylt. 

c. Konkurranse på like vilkår  

Lånebetingelser 

Enhver aksjonær eller et morselskap, kan finansiere et selskap gjennom kapitalinnskudd 

(emisjon) eller lån. Slik finansiering kan i utgangspunktet ikke brukes som et argument for 

subsidiering av rettssubjektet, da også private aktører får sin virksomhet finansiert på samme 

måte. Fordelen må derfor være knyttet til den løpende driften av selskapet. 

I motsetning til kapitalinnskudd, vil et lån fra aksjonær eller morselskap ha et renteelement. 

Alle avtaler mellom aksjonær/morselskap og selskap, skal være basert på markedsmessige 

prinsipper og vilkår, dvs. de skal inngås som om de var inngått mellom to uavhengige parter 

(armlengdes avstand). Dette er et prinsipp som følger av skatte- og avgiftslovgivningen for å 

sikre korrekte grunnlag for beskatning og avgiftsberegning, samt aksjelovens behov for 

markere et strengt skille mellom eier og selskap pga. aksjeselskapets begrensede økonomiske 

ansvar, men også mht. reglene for utbytte. 

Da HDU har begrenset verdi av sine eiendeler, tilsier dette at selskapet har utfordringer med å 

få lån til planlagte prosjekter og investeringer på Hoveområdet. Betingelsene for lånet fra 

Arendal kommune har sannsynligvis sin bakgrunn i at kommuneloven ikke gir en kommunen 

anledning til å låne for videre utlån til næringsvirksomhet, inkludert heleide aksjeselskaper. 

Utlånet til HDU er derfor finansiert med frie investeringsfond. Renteinntektene som innkreves 

fra HDU, skal derfor erstatte kommunens tapte renteinntekter ved utlånet. 

Hvilke lånebetingelser som skal være mellom morselskap og datterselskap, og mellom 

aksjonær og eget selskap, har ingen konkret «hjemmel». Oppgjør- og rentebetingelser kan 

variere, og det er akseptert at et lån kan være tilnærmet rentefritt dersom låntaker har 

økonomiske problemer. Rentebetingelser er normalt knyttet til risiko, men også relevant i 

forhold til en vurdering av skatteplikt og fradragsrett, samt forhold knyttet til en situasjon med 

et mulig ulovlig utbytte fra selskap - til morselskap eller aksjonær. 
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Forhold som tilsier moderat rente: 

- Arendal kommune er ikke skattepliktig for slike renteinntekter, mens HDU har 

skattemessig fradragsrett for sine renter. Dette er usymmetrisk i forhold til statens 

skatteproveny 

- En privat aksjonær vil kun være skattepliktig for renteinntekter over skjermingsrenten 

for ekstra skatt på renter (sktl. § 5-22). Denne skjermingsrenten har vært på ca. 1,1 % i 

2019, og var på ca. 0,8 % i 2018. Dette tilsier at private aksjonærer sannsynligvis vil 

ha samme rentenivå ved utlån til sine egne aksjeselskap 

- Selskapet skal ikke dele ut utbytte iht. vedtektene. For høye renteinntekter fra lånet, 

kan tolkes å være indirekte utbytte fra selskapet, som også er ulovlig hvis 

framgangsmåten etter aksjelovens kapittel 8 ikke følges 

- Arendal kommune har minimal risiko gjennom utlånet. Som eier av eiendommen og 

bygningsmassen på Hovet, vil det arbeidet som HDU utfører på området uansett ha en 

verdi for allmennheten og kommunen, uavhengig av om HDU står for utførelsen eller 

om kommunen selv tok opp lån og gjorde disse investeringene 

 

Selv om forarbeidene til offentlighetsloven presiserer at man må ta hensyn til at private 

aktører i samme marked også kan har ulike typer fordeler, har vi ikke innsyn i dette. Vår 

vurdering må ta utgangspunkt om rentebetingelsen i låneavtalen faktisk påvirker 

konkurranseforholdet mellom HDU og øvrige private aktører. 

Selskapet har en årlig renteforpliktelse på ca. 1 % av lånebeløpet fra Arendal kommune, men 

renten vil øke med økt markedsrente. Dersom vi antar at lånerenten burde vært doblet for å 

være mer i tråd med hva andre aksjonærer krever for tilsvarende utlån – til 2 %, kan vi isolere 

en økonomisk fordel for HDU på ca. kr 100 tusen pr. år for et lån på kr 10 mill., selskapet har 

allerede betalt kr 100 tusen i renter. Av en total årlig omsetning på mellom kr 11,8 og 12,3 

mill. i perioden 2013 t.o.m. 2017, fremstår kr 100 tusen som en meget beskjeden 

«subsidiering» av virksomheten i HDU. Vi kan ikke se at beløpet er av en slik størrelse at det 

har evne til å påvirke den konkurransemessige balansen mellom selskapet og andre 

konkurrenter, særlig ettersom private aktører også kan ha tilsvarende fordeler. 

Om unntaket i offentlighetsloven § 2, andre ledd kommer til anvendelse, beror på en helhetlig 

vurdering av rettssubjektet. Dvs. at ett enkeltforhold som motsier flere andre, kan ikke få 

avgjørende effekt på vurderingen, jf. veiledning 3.3.2. Fylkesmannens avgjørelse i 2019, lar 

derimot en slik vurdering bli avgjørende i sin revurdering fra avgjørelsen i 2016, mht. 

renteelementet på lån fra Arendal kommune til HDU. 

Med grunnlag i vurderingene ovenfor, konkluderer revisjonen derfor med at HDU sine 

rentebetingelser overfor Arendal kommune som långiver, ikke isolert sett kan være 

avgjørende i forhold til å vurderer om selskapet mottar særskilte økonomisk fordeler i forhold 

til andre private konkurrenter i samme marked.  

 



53/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" - 19/03964-25 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" : Forvaltningsrevisjon Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS

   50 

 

Kjøp av regnskapstjenester 

Når det gjelder AKST årlige fakturering av HDU, kan det argumenteres at prisen som AKST 

legger til grunn, er lavere enn tilsvarende aktører innen samme bransje, og at HDU dermed får 

en økonomisk fordel basert på sin tilknytning til Arendal kommune - som er medeier i AKST. 

Vi har fått dokumentert at HDU betaler markedspris, og kan derfor ikke se at HDU har noen 

økonomisk fordel ved å benytte AKST som regnskapsfører.  

Salg av bygningsmasse som ble reversert 

HDUs rett til å beholde salgssummen ved salg av kommunens bygningsmasse på Hove, vil 

indirekte være å anse som tilskudd fra kommunen. Et slikt tilskudd kan være med på gi 

selskapet en betydelig økonomisk konkurransefordel i forhold til andre aktører i samme 

bransje. Dette forutsetter imidlertid at salget hadde blitt gjennomført som planlagt. 

På bakgrunn av dette vurderer revisjonen at HDU ikke har vært omfattet av offentlighetsloven 

i forbindelse med avtaleprosessene knyttet til DHT, Lowcamp AS og Canvas Hove AS. 

 

Lov om offentlige anskaffelser  

Når man ser drift- og vedlikeholdsansvaret selskapet har på Hove isolert fra inntektssiden, og 

med utgangspunkt i at selskapet hadde fått betalt for jobben, kan man argumentere for at 

selskapet tjener allmennhetens behov gjennom de tjenester de utfører. Derimot er det kun 

ansvaret for friområdene som er ikke er direkte knyttet til inntektsskapende utleieaktiviteter, 

og som det kan argumenteres for å tjene allmennhetens behov. 

Det drifts- og vedlikeholdsansvaret som selskapet har, er tilknyttet bygg og anlegg som kan gi 

inntekter. Men siden friområdene på Hove ligger i tilknytning til disse, kan det derfor også 

argumenteres for at drift og vedlikehold av friområder også har ringvirkninger for 

utleievirksomheten – både for leiren og for campingen. 

Begrepet tjene allmennhetens interesse avgrenses mot hvem som har interesse av at tiltaket 

blir utført. HDU’s ansvar for friområdene er med på å sikre et gode for allmennheten – på 

oppdrag fra Arendal kommune. Samtidig kunne ansvaret for dette vedlikeholdet ligget hos et 

privat eid aksjeselskap. Felles for et privat selskap og HDU, er likevel at utgifter til dette 

vedlikeholdet må dekkes av de inntektene selskapene selv greier å generere gjennom de 

utleievirksomheten.  

Selv om vedlikeholdsansvaret for friområdene dekkes økonomisk gjennom inntektsskapende 

utleievirksomhet på egen risiko, og omfanget begrenset og kan neppe defineres som en egen 

aktivitet, samt at friområdene kan ha positiv effekt på selskapet utleievirksomhet, kan vi ikke 

konkludere entydig på at drift og vedlikehold av friområder ikke kan anses å tjene 

allmennhetens behov. Det avgjørende blir da om virksomheten er av industriell eller 

forretningsmessig karakter, da begge kriterier må foreligge. 
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a. HDU og unntaket for virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter 

Som vi har argumentert for under vurderingen av HDU og offentlighetsloven, mener vi at 

selskapet er å anse som næringsvirksomhet, da momentene i folketrygdlovens § 1-10 anses å 

være til stede. Vurderingen knyttet til om et organ er av forretningsmessig karakter, bygger i 

stor grad på samme vurdering. 

Skatteetaten konkluderte i 2010, etter en helhetsvurdering, på at selskapet ikke kunne ansees 

som en skattefri institusjon, blant annet med bakgrunn i at selskapet var opprettet med formål 

for å oppnå økonomiske fordeler.  

Vi mener på dette grunnlaget at HDU må anses å være av forretningsmessig karakter. 

Vilkåret om å tjene allmennhetens behov og ikke være av industriell eller forretningsmessig 

karakter, er dermed ikke oppfylt for begge kriteriene. 

c. HDU og tilknytningskravet til Arendal kommune 

HDU genererer sine inntekter selv, og mottar ikke driftstilskudd fra Arendal kommune. 

Selskapet har derimot hatt et lån fra Arendal kommune. Det er derimot ikke uvanlig at 

aksjonær låner inn penger til et aksjeselskap. Lånet er nå konvertert til aksjekapital (registrert 

3. september 2019). 

Lånet fra Arendal kommune har vært renteberegnet, men med relativt lav rente. Dette tilsier at 

delkriteriet om hovedsakelig finansiert av offentlig myndighet er oppfylt. 

Selskapets generalforsamling er bystyret i Arendal kommune, og står fritt til å velge 

styremedlemmer. De to øvrige delkriteriene er derfor også oppfylt. HDU er et selvstendig 

rettssubjekt, oppfyller tilknytningskravet, men er av forretningsmessig karakter. Alle tre 

kriterier må være oppfylt. Dette innebærer at selskapet ikke oppfyller kravet til 

offentligrettslig organ etter FOA § 1-2, og trenger derfor heller ikke følge anskaffelsesloven. 

 

Lov om offentlig støtte  

Ett av kravene for at det foreligger ulovlig offentlig støtte er at midlene stammer fra statlige 

midler. HDU mottar imidlertid ikke noen form for økonomiske overføringer fra Arendal 

kommune. At HDU benytter Hove-området tilsynelatende vederlagsfritt, må sees i 

sammenheng med plikten til drift, vedlikehold og utvikling av områdets bygningsmasse og 

areal, og som selskapet selv er økonomisk ansvarlig for å finne finansiering til.  

Fordelen med gunstig lånevilkår knyttet til lånet fra Arendal kommune, har for øvrig utgjort et 

begrenset beløp i forhold til selskapets totale omsetning. Kommunen har benyttet sin egen 

innskuddsrente, og har derfor ikke tapt økonomisk på denne låneavtalen. For øvrig stammer 

midlene fra kommunens frie investeringsfond, og ikke fra statlige tilskudd. Ingen av disse 

momentene vil kunne oppfylle alle vilkårene for at det foreligger offentlige støtte etter 

artikkel 61 i EØS-avtalen. Heller ikke vesentlighetsgrensen på 200.000 euro over 3 

regnskapsår.  



53/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" - 19/03964-25 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" : Forvaltningsrevisjon Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS

   52 

 

Salg av bygningsmasse som ble reversert 

Dersom salget hadde blitt gjennomført, ville HDU blitt tilført i underkant av 4 millioner 

kroner netto. Beløpet utgjør dobbelt så mye som ESA anser som bagatellmessig. Pengene 

ville kommet fra Canvas Hove AS, men ville vært en økonomisk fordel på vegne av Arendal 

kommune. Som juridisk eier av bygningsmassen, er det kommunen som skulle hatt inntektene 

fra salget, men som gjennom leieavtalen fra 2010 lar HDU beholde inntektene fra noe som ble 

utgiftsført i kommunen tilbake i 2004. 

Vurderingen av den økonomiske fordelen, kan ta utgangspunkt i den opprinnelige utgiften 

som kommunen hadde da de kjøpte bygningsmassen i 2004, men må vurderes mot den 

unnlatte inntektsføringen av salget. Artikkel 61 krever at støtten må ha sitt utgangspunkt i 

statlige midler, og at støtten må innebære en utgiftsføring eller en unnlatt inntekt hos offentlig 

myndighet (støttegiver).  

Det spesielle med kjøpekontrakten, er at HDU gjennom salg av bygningsmasse, også påtar 

seg en potensiell forpliktelse gjennom krav om gjenkjøp. Dersom forpliktelsen ble reell, ville 

derimot HDU ikke kunne sies å ha mottatt offentlig støtte gjennom salgssummen ved salg av 

bygningsmassen, da HDU også har de økonomiske forpliktelsene knyttet til gjenkjøpet. Men 

det er ikke tvil om at HDU ville hatt en betydelig økonomisk fordel ved å beholde 

kjøpesummen selv, selv om det lå en potensiell forpliktelse om tilbakekjøp – over en periode 

på 0 – 45 år. 

At kommunen ville hatt en unnlatt inntektsføring, er opplagt. Dersom salgssummen hadde 

vært bokført i kommunens regnskap, kunne beløpet vært benyttet til nedbetaling av gjeld. 

Gjennom å gi avkall på disse inntektene, må kommunen i stedet benytte andre midler til 

nedbetaling – som frie statlige overføringer. Dette indikerer at beløpet som HDU kunne 

mottatt som betaling for bygningsmassen, drar i retning av å tilfredsstille vilkårene for ulovlig 

offentlig støtte i Artikkel 61 i EØS-avtalen.  

Kjøpskontrakten ble kansellert, slik at problemstillingen ikke er reell. Vi vurderer det 

allikevel som en betydelig risiko at leieavtalen med AEKF fra 2010 åpner opp for at en slik 

mulighet. 

Basert på det grunnlaget revisjonen har blitt forelagt, vurderer vi at det ikke foreligger ulovlig 

offentlig støtte, men at situasjonen kunne vært annerledes dersom salget av bygningsmassen 

hadde blitt gjennomført. 

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Lånet som HDU har hatt hos Arendal kommune, er ikke lånefinansiert av kommunen, men 

finansiert ved bruk av kommunens frie investeringsfond. En konvertering av lån til 

aksjekapital, endrer ikke realiteten i forhold til kommunens finansiering.  

 

 



53/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" - 19/03964-25 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til "Hove-saken" : Forvaltningsrevisjon Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS

   53 

 

Salg av bygningsmasse som ble reversert 

Gjennom at HDU stod som selger i kjøpekontrakten mot Canvas Hove AS, ville ikke 

kommunen fått noen inntekter ved salg av bygningsmassen. Inntektene skulle i 

utgangspunktet vært bokført som en salgsinntekt i investeringsregnskapet, mens et evt. 

tilskudd til HDU måtte vært bokført i driftsregnskapet. For HDU ville salgssummen uansett 

vært å anse som en driftsinntekt. Dette innebærer at kommunen indirekte ville ha finansiert ett 

driftstilskudd til HDU i investeringsregnskapet. Arendal kommune kunne derimot foretatt en 

kapitalforhøyelse i HDU, med bokføring i investeringsregnskapet - finansiert med 

salgssummen. 

Det spesielle med den opprinnelig kjøpekontrakten, er at Arendal kommune fortsatt ville stått 

som eier av bygningsmassen etter salget, men med begrenset råderett. 

 

Lov om aksjeselskaper 

Med utgangspunkt den dokumentasjonen som foreligger knyttet til avtaleprosessene, vurderer 

revisjonen at det ikke er forhold som er av betydning i forhold til aksjelovens bestemmelser, 

bortsett fra det som allerede er drøftet i problemstilling 2. 

 

Eierskapsmelding og eierskapsprinsipper  

Avtaleprosessene med DHT, Lowcamp AS og Canvas Hove AS har i all hovedsak vært 

prosesser som HDU har ansett som taushetsbelagte. 

Vi har tidligere konkludert på at HDU ikke er omfattet av reglene i offentlighetsloven. 

Samtidig kommer det tydelig frem at Arendal kommune, gjennom sin eierskapsmelding, har 

vedtatt at selskaper skal praktisere åpenhet og offentlighet, så langt det er mulig.  

Det kommer frem av styrets redegjørelse at de argumenterer for at planene og prosessen(e) 

har vært forankret i kommunens politiske og administrative ledelse. Oversikten over hvilke 

aktører dette innebærer finnes i tidslinjen i faktagrunnlaget i problemstilling 3. 

Den gruppen av personer som representerer «politisk og administrativ ledelse» har etter 

revisjonens oppfatning vært aktører selskapet selv har vurdert som nøkkelpersoner i 

prosessen. Slik revisjonen vurderer situasjonen har HDU valgt å ikke involvere eierorganet i 

prosessen, men selv utpeke hvilke «nøkkelpersoner» som skulle kjenne til planene. Disse 

personene har ikke blitt utpekt av- eller utgått fra eierorganet, og har ikke hatt 

beslutningsmyndighet. Samlet sett har denne gruppen ingen formell rolle, hverken i selskapet 

eller i kommunen. Utvalget av personer er ikke formalisert, og mot slutten av avtaleprosessen 

teller denne gruppen et tosifret antall personer, i tillegg til styret og ledelsen i Arendal 

Eiendom KF. 

Revisjonen har tidligere vurdert at det ikke er forhold i selskapets styringsdokumenter som 

tilsier at styret var pliktig til få planene behandlet i generalforsamling. Allikevel vurderer 
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revisjonen at styret selv har signalisert at de har hatt behov for å forankre planene på et høyere 

nivå gjennom gjentatt behov for forankring i politisk og administrativ ledelse.  

Revisjonen påpeker at HDU er et aksjeselskap som både er- og ønsker å være fristilt fra 

kommunen. Det er dermed generalforsamlingen i selskapet og ikke politisk og administrativ 

ledelse som har en formell rolle knyttet til beslutninger i selskapet. Dersom selskapet hadde 

ønsket å forankre prosessen i en mindre krets av personer, er det ingenting i veien for at 

generalforsamlingen selv kunne ha utpekt en slik referansegruppe. 

Revisjonen vurderer at den forankringsstrategien HDU har valgt i denne prosessen, ved å 

velge å forankre prosessen uformelt i politisk og administrativ ledelse og ikke i 

generalforsamlingen, har ført til at prosessen har fremstått som lite åpen. Ved å velge og 

forankre planene i kommunen fremfor generalforsamlingen, har også prosessen vært med på å 

utviske allmennhetens oppfatning av grensene mellom kommunen og selskapet. Dette kan 

igjen skape ulike forventninger og uklar forståelse både hos eierorganet og i omgivelsene 

knyttet til selskapets fristilling i forhold til kommunen. 
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4.     REVISJONENS AVSLUTTENDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

Utviklingsplanen, selskapets vedtekter og bystyrets signaler gjennom egne vedtak og i 

generalforsamling, danner grunnlag for den virksomheten selskapet har hatt ansvar for på 

Hove. I utviklingsplanen fremkommer det en visjon om at «Hoveområdet skal utvikles som et 

aktivum innen natur og kultur, med grunnlag for lønnsom helårsdrift(...)». Utviklingsplanen 

legger fokus på ulike intensjoner for utvikling av området, ved å satse på en høyere standard 

på overnatting, utvikling av området i harmoni med vernebestemmelser, mål om lønnsom 

drift og fremtidige muligheter for inntektsskapende aktiviteter m.m.  

Revisjonen vurderer at målene i utviklingsplanen og målene i den selskapsspesifikke 

eierstrategien kan oppfattes som ulike. Dette er særlig utfordrende når utviklingsplanen som 

det mest sentrale styringsdokument er vedtatt i 2001. Dette kan igjen skape uklare 

forventninger til selskapets virksomhet, både fra eierorganet og fra omgivelsene. 

Selskapet, herunder styret og daglig leder, har selv vurdert at eier gjennom utviklingsplanen 

og selskapets vedtekter peker mot at de skal drive næringsvirksomhet. Ut fra de aktiviteter 

selskapet viser til gjennom sine årsmeldinger fra etablering og frem til i dag, vurderer 

revisjonen at styrets egenvurdering ikke er urimelig. Revisjonen finner heller ikke grunnlag 

for at vurdere at de aktivitetene som fremkommer av selskapets årsmeldinger, ikke er i tråd 

med de forutsetninger som ligger i selskapets styringsdokumenter. 

Revisjonen vurderer at styret i HDU både ut fra aksjeloven og selskapets styringsdokumenter 

har hatt myndighet til å inngå avtalene med DHT, Lowcamp AS og Canvas Hove AS. Dersom 

generalforsamlingen har andre forventninger til styrets myndighet enn det som følger av 

aksjelovens bestemmelser, må dette reguleres i selskapets styringsdokumenter.  

Ut fra de kriteriene revisjonen legger til grunn, vurderer vi at HDU i forbindelse med de 

overnevnte avtaleprosessene ikke var omfattet av offentlighetsloven og lov om offentlige 

anskaffelser. Vi kan heller ikke se at det foreligger ulovlig offentlig støtte i forbindelse med 

prosessene. Revisjonen vurderer imidlertid at det planlagte salget av eiendomsmassen fra 

HDU til Canvas Hove kunne gitt en annen konklusjon. Dersom salget hadde blitt 

gjennomført, ville HDU blitt tilført i underkant av 4 millioner kroner netto. Beløpet utgjør 

dobbelt så mye som ESA anser som bagatellmessig. Pengene ville kommet fra Canvas Hove 

AS, men ville vært en økonomisk fordel på vegne av Arendal kommune. Som juridisk eier av 

bygningsmassen, er det kommunen som skulle hatt inntektene fra salget, men som gjennom 

leieavtalen fra 2010 lar HDU beholde inntektene. 

Revisjonen konkluderer med at prosessen i liten grad har sikret åpenhet og offentlighet i tråd 

med kommunens eierskapsprinsipp. Ved å velge og «forankre» planene i politisk- og 

administrativ ledelse fremfor generalforsamlingen, har også prosessen vært med på å utviske 

allmennhetens oppfatning av grensene mellom kommunen og selskapet. Dette kan igjen skape 

ulike forventninger og uklar forståelse både hos eierorganet og i omgivelsene knyttet til 

selskapets fristilling i forhold til kommunen. 
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Anbefalinger 

 

- Revisjonen anbefaler at det foretas en helhetlig gjennomgang av selskapets 

styringsdokumenter for å sikre oppdaterte mål og tydelige retningslinjer for selskapets 

virksomhet. 

 

- Revisjonen anbefaler at det vurderes om det er behov for å i større grad regulere 

formen på- og innholdet i rapporterings- og styringsdialogen mellom styret og 

generalforsamling, for å skape felles forventninger til innhold og omfang. 

 

- Revisjonen anbefaler at det iverksettes et arbeid for å vurdere hvordan man kan ivareta 

kommunens eierskapsprinsipp knyttet til målet om åpenhet og offentlighet, også i 

selskaper som ikke er omfattet av offentlighetsloven.  
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4.1  HØRINGSSVAR 
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5. LITTERATUR 

LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) 

LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 

LOV-1992-11-27-109 Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) mv. (EØS-loven) 

LOV-1992-11-27-117 Lov om offentlig støtte 

LOV-1997-02-28-19 Lov om folketrygd (Folketrygdloven) 

LOV 1997-06-13-44 Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven) 

LOV-2006-05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet 

(Offentlighetsloven) 

LOV-2016-06-17-73 Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven) 

FOR-2000-12-15-1462 Forskrift om vern av Raet landskapsvernområde med plante- og 

fuglelivsfredning, Arendal kommune, Aust-Agder 

FOR-2016-08-12-974 Forskrift om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesforskriften) 

 

 

Rapport «Utviklingsplan for Hoveområdet på Tromøy i Arendal kommune», vedtatt i bystyret 

21. juni 2001, sak 94/01 

Rapport «Utvikling av Hoveområdet Arendal kommune» av Unico AS 30.04.2002. Vedtatt i 

bystyre 20.06.02, sak 74/02 

Eierskapsmelding 2016 – Arendal kommune, hovedmelding. Vedtatt i bystyret 16.03.2017, 

sak 31/17 

Arendal kommunes eierstrategi 2018 – alle selskap. Vedtatt i bystyret 26.04.2018, sak 18/42 

Leieavtale mellom Arendal eiendom KF og Hove Drift- og Utviklingsselskap AS, datert 

25.10.2010 

 «Tilleggsavtale» inngått mellom Arendal Eiendom KF og Hove Drift- og Utviklingsselskap 

AS, datert 17.9.2018 
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FOR KONTROLLUTVALGET I ARENDAL KOMMUNE  
PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET:  

Avtaler og 
beslutningsprosesser 
knyttet til «Hove-saken»  
AUST-AGDER REVISJON IKS, MAI 2019  
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INNLEDNING  

I henhold til RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon, skal det for et hvert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet.  

Planen skal redegjøre for prosjektets målsetning, problemstillinger, metodebruk og 

revisjonskriterier, eller grunnlaget for disse. Prosjektplanen skal også omfatte planlagt tids- og 

ressursbruk, inklusive bruk av eventuell ekstern bistand.  

 

BAKGRUNN OG FORMÅL:  

På bakgrunn av henvendelser, har kontrollutvalget i Arendal bedt Aust-Agder Revisjon IKS 

om å utarbeide et forslag til prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til 

«Hove-saken».  

Formålet med prosjektet vil være å vurdere hvorvidt Hove drifts- og utviklingsselskap AS 

(HDU) har innrettet sin virksomhet, og fulgt de retningslinjer som følger av selskapets 

styringsdokumenter og gjeldende regelverk i forbindelse med konkrete avtaleprosesser.  

 

PROBLEMSTILLINGER 

1) Har HDU innrettet sin virksomhet i tråd med de intensjoner og føringer som eier har 

gitt selskapet? Herunder vurderinger knyttet til forholdet mellom «kommunal 

virksomhet» og «næringsvirksomhet».  

2) Har styret i HDU hatt myndighet til å inngå avtaler med Lowcamp AS, Canvas Hove 

AS og DHT Corporate Services i forhold til selskapets styringsdokumenter og 

gjeldende regelverk?1  

3) Har HDU fulgt de retningslinjer som følger av selskapets styringsdokumenter, og det 

til enhver tid gjeldende regelverk, i forbindelse med overnevnte avtaleprosessene? 

 

 

REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet 

skal revideres og vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene knyttet til dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet vil blant annet være. 

- Selskapets vedtekter og andre relevante styringsdokumenter. 

- Forvaltningsloven 

- Offentlighetsloven 

- Lov om offentlige anskaffelser 

                                                           
1 «Regelverk» vil være avgrenset til avklaringer knyttet til kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, 
anskaffelsesregelverket, aksjeloven og reglene om offentlig støtte. 
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- Reglene om offentlig støtte 

- Kommuneloven 

- Aksjeloven 

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING:  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor Ketil Raknes, forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud, med Kristian Fjellheim 

Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor for prosjektet.  

Det har blitt gjennomført interne habilitets- og uavhengighetsvurderinger av alle personer som 

er involvert i prosjektet. Kontrollutvalget har behandlet uavhengighetserklæringer knyttet til 

oppdragsansvarligere tidligere i 2019.  

Det metodiske arbeidet vil fortrinnsvis ta utgangspunkt i en dokumentanalyse, eventuelt 

supplert med kvalitative intervjuer dersom det viser seg nødvendig for å besvare 

problemstillingene. 

Prosjektet begrenses til de «avtalene» som er beskrevet i problemstillingene og 

beslutningsprosessene knytte disse avtalene. Forvaltningsrevisjonen vil ikke foreta noen 

vurdering av kvaliteten på- innholdet i- eller hensiktsmessigheten av noen av de beslutningene 

som er fattet i denne saken. Verken knyttet til avtaleinngåelsen eller avtalene. 

 

 

RESSURSER OG TIDSPLAN:  

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt i løpet av høsten 2019. Tidsbruken beregnes 

til inntil 370 timer. Vi legger til grunn en timepris på kr. 800,- for oppdraget.  

 

Arendal, 20. mai 2019 

 

Kristian Fjellheim Bakke 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 
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Arkivsak-dok. 19/14751-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Undersøkelse barnevern ressursbruk 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Sekretariatet og revisjonen mottok i august en henvendelse der det ble fremsatt påstand om at barnevernet 

i Arendal har betalt for rettssak til en sivil rettssak for én part i sak hvor kommunen ikke er part. Dette ble 

orientert om overfor kontrollutvalget i deres møte 4.9.2019 under sak 49/19 Referatsaker, punkt 2 b. 

Kontrollutvalget valgte ikke å gå inn i den aktuelle enkeltsaken som henvendelsen gjaldt, men ønsket å ta 

opp temaet på strukturelt nivå. 

 

Kontrollutvalget ba revisjonen om å undersøke: 

1. Er påstanden korrekt, dvs. foregår det? 

2. Hva er i så fall lovgrunnlaget som tillater dette? 

3. Hvem tar eventuelt avgjørelsen i en slik sak? 

 

Revisjonen ble så bedt om å orientere om undersøkelsen sin i neste møte. 

 

Saksopplysninger: 
Revisjonen sendte forespørsel til rådmannen ut fra kontrollutvalgets bestilling, og rådmannen har svart på 

spørsmålene. 

1. Av rådmannens svar fremgår det at det viser seg at det er korrekt at dette har skjedd i minst to 

saker. Rådmannen har ikke vært klar over det før nå. 

2. Rådmannen viser til barneverntjenestens forklaring av det rettslige grunnlaget for å kunne gi 

økonomisk støtte til den ene parten i en barnefordelingssak. Han viser også til at folkevalgt Atle 

Svendal har forespurt fylkesmannen om kommunen har anledning til å dekke slike utgifter, og at 

fylkesmannen skal ha svart at dette er tilfelle, og at de derfor ikke åpner tilsynssak mot Arendal 

kommune i forbindelse med dette. 

3. Rådmannen viser til at det er barnevernleder som har fattet de aktuelle vedtakene, og at dette er 

gjort på bakgrunn av myndighet gitt i lov om barnevern. 

 

Revisjonen vil orientere i saken i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
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Undersøkelsen er gjennomført som en enkel forespørsel til rådmannen, i tråd med bestillingen fra 

kontrollutvalget. Sekretariatet vurderer i utgangspunktet svaret slik at dette ikke er en sak som er aktuell å 

følge opp videre fra kontrollutvalgets side. Det kan imidlertid være aktuelt å følge opp ressursbruken i 

barnevernet generelt i tiden fremover, og eventuelt spille dette inn som tema for forvaltningsrevisjon i ny 

bystyreperiode, gjennom egen sak om dette. 

 

Vedlegg:  

Notat til KU vedr. spørsmål om ressursbruk barnevern 
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Dato: 27.09.2019 

 Vår ref.:     19-0932 

 Saksbehandler: Kristian Fjellheim Bakke 

 Saksbeh. tlf: 483 00 030 

 Saksbeh. E-post: @aarevisjon.no 

 Deres ref:       

 

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Foretaksregisteret 
Aust-Agder Revisjon IKS Havnegaten 2 370 13 390 post@aarevisjon.no 971 328 452 
Postboks 63 4836 Arendal    
4801 Arendal     
     

 

Kontrollutvalget i Arendal kommune 

v/ sekretær 

 

 

  

Notat vedrørende spørsmål om ressursbruk i barnevernet – dekning av rettshjelp  

 

Arendal kontrollutvalg vurderte i sitt møte 4.9.2019 under sak 49/19 Referatsaker punkt 2 b en 

henvendelse Aust-Agder Revisjon IKS har mottatt vedr. ressursbruk i barnevernet. Saken dreide seg 

om barnevernet har betalt for rettshjelp til sivil rettssak for én part i sak hvor Arendal kommune ikke er 

part, og i så fall på hvilket grunnlag. Kontrollutvalget ba på bakgrunn av dette revisjonen om å 

innhente informasjon fra kommunen om følgende tre punkter til neste møte: Er påstanden korrekt, dvs. 

foregår det? Hva er i så fall lovgrunnlaget som tillater dette? Hvem tar eventuelt avgjørelsen i en slik 

sak? 

 

På bakgrunn av kontrollutvalgets 3 spørsmål ba revisjonen om at rådmann svarte på følgende tre 

spørsmål: 

 

1. Forekommer det, eller har det forekommet, at barnevernet i sivile rettsaker dekker 

advokatutgifter til enkelte parter? 

2. Dersom det foregår eller har foregått, hva er i så fall lovgrunnlaget som tillater dette? 

3. Dersom det foregår eller har foregått, hvem har myndighet til å ta slike avgjørelser? 

 

Rådmann besvarte revisjonen i e-post 18/9-2019, med følgende tilbakemelding. 

 

Spørsmål 1: 

 

Jeg var ukjent med at Arendal kommune hadde dekket advokatutgifter til en av partene i 

barnefordelingssaker. Men jeg er nå blitt gjort oppmerksom på at det i alle fall har skjedd i to tilfeller. 

 

Spørsmål 2: 

 

Lovgrunnlaget for dette. 

 

Jeg har fått følgende redegjørelse om det formelle grunnlaget for denne praksisen: I de tilfeller hvor 

barneverntjenesten er bekymret for barnets omsorg hos en av foreldrene, kan barneverntjenesten 

anbefale forelder at saken bringes inn for retten for å kreve omsorgen etter barnelovens regler. 

Hverken barneverntjenesten eller fylkesnemnda har anledning til å frata den ene av foreldrene 

omsorgen for barnet og overføre ansvaret til den andre forelderen. Dette avgjøres i tingretten etter 

barneloven. Barneverntjenesten har ingen forpliktelse til å opptre nøytralt i forholdet mellom 

foreldrene i disse sakene, men skal basere seg på en faglig vurdering av hva som vil være til barnets 

beste. Det er både en rett og en plikt for barneverntjenesten å gi sine barnevernfaglige vurderinger, 

selv om dette innebærer støtte til en av partene i saken. Mulighetene til å gi støtte til en av partene 
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ligger også i barneverntjenestens mulighet til å midlertidig fosterhjemsplassering hos en av foreldrene 

i påvente av en barnefordelingssak.  

  

Ved valg av tiltak skal barneverntjenesten legge avgjørende vekt på å sikre barnets beste. 

Barneverntjenesten skal finne tiltak som er til beste for barnet, og vurdere tiltakene ut fra barnets 

behov og hva saken gjelder. Tiltakene skal ikke være mer inngripende enn nødvendig, og ved valg av 

hjelpetiltak skal barneverntjenesten blant annet legge vekt på å gi barnet stabil og god voksen¬kontakt 

og kontinuitet i omsorgen. Barnets behov skal være utgangspunktet for hvilke tiltak barneverntjenesten 

setter inn. Eksempler på aktuelle hjelpetiltak er ulike former for foreldrestøttende tiltak, tilsyn, 

avlast¬ningstiltak, besøkshjem, økonomisk støtte og støttekontakt.  

  

Det er ikke noe til hinder for at barneverntjenesten kan gi økonomisk støtte til advokatutgifter i en 

barnefordelingssak. Dette er imidlertid ikke et tiltak barneverntjenesten normalt innvilger. Når den 

ene parten gis fri rettshjelp kan den annen part føle seg tvunget til å inngå et forlik som ikke er til det 

beste for barnet (Breivik og Mevik 2012). Spørsmålet om inntektsgrensen for fri rettshjelp i 

barnefordelingssaker ble drøftet i St.meld. nr. 25 (1999-2000). Bakgrunnen var at det fra ulike hold 

var anført at det i barnefordelingssaker ofte oppstår urimeligheter når bare den ene parten er 

innvilget fri rettshjelp. Departementet uttalte at utgiftene i disse sakene kan bli betydelige for partene. 

Dette kan medføre at den part som ikke får fri rettshjelp, vurderer prosessrisikoen dithen at 

vedkommende resignerer overfor motpartens krav. Barneombudet har blant annet foreslått at det beste 

er at begge parter får fri rettshjelp dersom den ene av partene har krav på det. Det er problematisk 

når økonomi begrenser mulighetene for å fokusere på barnets beste. 

  

Det fremgår av av Innst.O.nr. 67 (2001-2002), at flertallet i Justiskomiteen uttalte: 

"barnefordelingssaker skiller seg ut i forhold til de andre prioriterte saksområdene etter lov om fri 

rettshjelp. Det er i utgangspunktet ikke likhet for loven at en av foreldrene får rettshjelp, og ikke den 

andre. Den som ligger over inntektsgrensen kan til slutt risikere 100.000 kroners krav i form av 

saksomkostninger, mens motparten under inntektsgrensen mottar advokathjelp nærmest gratis. 

Flertallet vil framholde at dette virker som urimelig forskjellsbehandling fra det offentliges side. I slike 

saker kan dessuten vedkommende som er innvilget fri rettshjelp gjennomføre lengre og mer omfattende 

prosesser enn motparten, og således vinne fordi motparten ikke har økonomisk evne til å gå videre 

med saken. Flertallet mener det i en slik situasjon er viktig at det er jevnbyrdighet mellom foreldrene 

for å oppnå den best mulige løsningen for barnet. " 

  

Det har vært drøftet at det er lite logisk at statlig støtte for beskyttelse av barnet skal avhenge av hvem 

det er som tar på seg oppgaven. Bakgrunnen er at begge foreldre i en sak hvor barneverntjenesten går 

til tvangstiltak for beskyttelse av barnet får fri sakførsel uavhengig av inntekt. Dersom foreldrene er 

involvert i en alvorlig og langvarig konflikt hvor barnet ikke skjermes, kan dette utgjøre en form for 

alvorlig omsorgssvikt som kan gi grunnlag for å fremme en sak om omsorgsovertakelse for 

fylkesnemnda. Barneverntjenesten kan likevel bare overta omsorgen dersom det er nødvendig ut fra 

barnets situasjon. Dette innebærer at dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold ved mindre 

inngripende tiltak, for eksempel ved iverksetting av frivillige hjelpetiltak, kan ikke barneverntjenesten 

overta omsorgen for barnet. I denne saken mener barneverntjenesten at den ene forelderen kan gi 

barnet en god omsorg, og har bedt om at forelder går til barnefordelingssak til barnets beste. 

Alternativet vil være omsorgsovertakelse, hvilket ikke vil være til barnets beste, ei heller minste 

inngripen. Vilkårene for omsorgsovertakelse er heller ikke tilstede når barnet kan sikres beskyttelse og 

god omsorg uten tvangstiltak fra barneverntjenesten. Som nevnt innledningsvis skal barnevernet 

iverksette tiltak som sikrer barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. 

Omsorgsovertakelse og påfølgende plassering i beredskapshjem/fosterhjem vil ikke ivareta en stabil 

omsorg for barnet når den ene forelderen er i stand til å ivareta dette. Det er vår vurdering at det 

beste for barnet er å støtte mors sakførsel i ankesaken, slik at lagmannsretten kan behandle saken uten 

av forelder må inngå forlik av økonomiske hensyn. 
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For øvrig kan nevnes at bystyrerepresentanten Atle Svendal har gjort henvendelse til fylkesmannen om 

dette temaet, og bedt dem åpne tilsyn i en konkret sak hvor barnevernet har besluttet å dekke 

advokatutgifter. 

 

Den 6. september i år ble jeg orientert fra barnevernet om at fylkesmannen har besvart Svendals 

henvendelse med at barneverntjenesten har anledning til å vedta dekning av utgifter, og at 

fylkesmannen derfor ikke åpner tilsynssak. Jeg legger derfor til grunn at den lovforståelse som 

kommunens barneverntjeneste bygger sin praksis på har tilslutning fra fylkesmannen. 

 

Spørsmål 3: 

 

Myndigheten til å treffe avgjørelser om å dekke advokatbistand. 

 

Det er barnevernleder som har fattet de vedtakene som er gjort om dekning av advokatbistand. 

Vedtakene er gjort av hensyn til barnets beste/ barnets behov, og ligger således innenfor det 

myndighetsområde barnevernleder har direkte i medhold av barnevernloven. 

Helt generelt er det som kjent slik at barnevernleder etter lov om barnevern (tilsvarende brannsjefen 

etter brannvernlovgivningen) har sin faglige myndighet direkte tillagt i loven, ikke gjennom delegasjon 

av myndighet fra bystyret via rådmannen slik tilfelle er med all øvrig myndighetsutøvelse kommunen 

driver. 

 

 

Revisjonens tilbakemelding til kontrollutvalget 

 

Revisjonen har ikke gjort selvstendige undersøkelser eller vurderinger i denne saken bortsett fra å 

innhente opplysningene fra rådmann. Fylkesmannen har ifølge rådmannens tilbakemelding gitt utrykk 

for at barnevernet har anledning til å vedta dekning av utgifter som er nevnt ovenfor 

 

Tilbakemeldingene legges derfor frem for kontrollutvalget. 

 

 

Kristian Fjellheim Bakke 

 

27/-9-2019 
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Arkivsak-dok. 19/10232-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Innspill til analyse- og planarbeidet vedr. forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll 2020-2023 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Sittende kontrollutvalg gis gjennom denne saken anledning til å komme med innspill til neste planperiode 

ut i fra deres kjennskap og kunnskap til kommunen. 

 

Saksopplysninger: 
Bestemmelsene om planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er hjemlet i ny Kommunelov § 

23-3 og § 23-4. Begge planene skal bygge på risiko- og vesentlighetsvurderinger, og planene skal 

utarbeides minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at bystyret er konstituert. 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Nytt i ny kommunelov er at 

plan for forvaltningsrevisjon skal bygge på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen 

er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon, og nå skal det etter ny kommunelov 

vurderes uavhengig av om tjenesten leveres av/forvaltningen skjer hos kommunen selv eller gjennom 

selskaper som kommunen eier.  

 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 4.9.2019 sak 44/19 en risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag 

for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 fra revisjonen. Det er imidlertid viktig at revisjonen får 

aktuelle innspill fra kontrollutvalget. Det gis gjennom denne saken mulighet til å spille inn idéer for 

sittende kontrollutvalg. Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap om kommunen med 

bakgrunn i sitt politiske engasjement og arbeidet i utvalget. I tillegg vil det nye kontrollutvalget bli 

involvert i den videre prosessen. Det samme vil sekretariatet, politisk ledelse og rådmannen bli, og 

sentrale styringsdokumenter vil bli gjennomgått. 

 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i 

samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 4.9.2019 sak 45/19 en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens eierskap, for å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. Også her er det naturlig 
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at kontrollutvalget får anledning til å spille inn idéer om hvilke av selskapene som kommunen har 

eierinteresser i, som vil være aktuelle for å gjennomføre en eierskapskontroll.  

 

 

Det sittende kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhetsområder og eierinteresser, 

derfor er det viktig at dette utvalget involveres i arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen. Det er 

imidlertid det nye kontrollutvalget som vil få analysene til vurdering for å foreslå planer for bystyret, ut 

fra de analysene som nå gjennomføres.  

 

Under følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller i 

Arendal kommune i perioden 2016-2019. Vi gjør oppmerksom på at iht. gjeldende kommunelov, omfatter 

selskapskontroller også forvaltningsrevisjoner i selskap, som etter ny kommunelov vil bli betegnet som 

forvaltningsrevisjoner. 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter i Arendal kommune i planperioden 2016-2019 

- Kommunale foretak i Arendal kommune (2017) 

- Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet (2018) 

- Psykososialt miljø i skole og barnehage (2018) 

- Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til «Hove-saken» (2019) 

- Pleie og omsorg (igangsatt) 

 

Selskapskontroller i Arendal kommune i planperioden 2016-2019 

- Oppfølgende selskapskontroll Agder Renovasjon IKS (2016 – bestilt av forrige kontrollutvalg) 

- Overordnet eierskap og eierstyring (2017) 

- Agder Arbeidsmiljø IKS (2018) 

- Konsesjonskraft IKS (igangsatt) 

 

Kontrollutvalget gjennomførte i tillegg en undersøkelse knyttet til investeringsprosjektet Norac stadion, 

på bakgrunn av store budsjettoverskridelser i prosjektet. Rapport fra undersøkelsen ble levert i 2019. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem til drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgets medlemmer gis 

anledning til å komme med innspill til planarbeidet i møte. 
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Arkivsak-dok. 19/00117-11 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 9.10.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i Arendal kommune. For 

å holde utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 

kontrollutvalget fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og annet som er aktuelt for kontrollutvalget, 

utover det som blir fremlagt i separate saker i møtet. 
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Arkivsak-dok. 19/00118-11 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 9.10.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig interesse for kontrollutvalget: 

a. 26.09.2019: 

i. Orientering om overskridelser i heisprosjektet til Fløyheia 

ii. Bestilling av sak om barnevern 

2. Behandling i formannskapet av sak av særlig interesse for kontrollutvalget: 

a. 26.09.2019: 

i. Informasjon om kostnadsutviklingen for ny heis til Fløyheia 

b. 02.10.2019: 

i. PS 19/81 Heis til Fløyheia. Budsjettsprekk. Hastebehandling jf. Kommuneloven 

§ 13, jf. Reglement for folkevalgte organer punkt 4.2 

3. Oppfølging av fylkesmannens tilsyn ved Margarethestiftelsen 

4. Ny kommunedelplan samfunnssikkerhet og beredskap og oversikt over tilstand tilfluktsrom 

5. Folkevalgtprogrammet Arendal kommune 14.-15.10. og 25.-16.11.2019 

6. Obligatorisk opplæring for nytt kontrollutvalg 19.11.2019, Arendal 

7. Neste møte 11.12.2019 
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Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget er nå på slutten av sin periode. I løpet av perioden har kontrollutvalget fått både 

erfaringer og kunnskaper om hvordan kontrollutvalget og sekretariatet jobber, og hva som eventuelt 

kunne vært forbedret i neste periode. Kontrollutvalget sitter kanskje også igjen med noen innspill om 

samspillet mellom kontrollutvalg og revisjon, rådmannen og bystyret. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, og har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. For å ivareta 

denne rollen har utvalget omfattende oppgaver og vid innsynsrett i kommunale forhold. Kontrollutvalget 

kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å ivareta sin kontrolloppgave på vegne av 

bystyret. 

 

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Som en del av dette generelle 

kontrollansvaret er utvalget tillagt enkelte konkrete oppgaver. Kontrollutvalget skal: 

- gi uttalelse om kommunens årsregnskap 

- utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

- rapportere til bystyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller 

 

I tillegg skal kontrollutvalget påse at: 

- kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og 

forvaltningsrevisjon 

- revisjonsmerknader blir fulgt opp 

- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 

- det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

- bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller blir fulgt opp 

 

Kontrollutvalget har ingen myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen. Utvalget kan heller ikke 

overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller vurdere 

hensiktsmessigheten av politiske vedtak eller administrative vedtak som gjøres med hjemmel i delegert 

myndighet. Utvalget skal ikke brukes som arena for «omkamp» om politiske saker der flertallet i bystyret 
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eller politiske utvalg har fattet et vedtak. Kontrollutvalget kan imidlertid uttale seg dersom bystyret for 

eksempel har truffet, eller er i ferd med å treffe, et vedtak som vil være ulovlig. 

 

I slutten av perioden kan kontrollutvalget velge å gi innspill på blant annet følgende temaer: 

- opplæring av kontrollutvalget 

- gjennomføring av møtene 

- samarbeid med sekretariatet 

- oppfølging av saker 

- samspill med revisjonen 

- samspill med rådmannen/administrasjonen 

- samspill med ordfører/bystyret 

- omfanget av møter og saker i forhold til opplevd behov 

- type saker 

- tid, sted og varighet på møter 

Kontrollutvalget står fritt til å ta opp andre tema. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalgsmedlemmene kommer med innspill i møtet. Sekretariatet har 

ikke kommet med et forslag til vedtak i saken, da vedtaket vil kunne bestå av de innspillene som 

fremkommer i møtet. 
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