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Fjord1-rådgivning til 
20 millioner ble aldri 
lagt ut på anbud

Konsulentene tjente 20 millioner kroner på salget av 
Fjord1. Oppdraget ble aldri lagt ut på anbud, etter råd 
fra de samme konsulentene. – Det virker uryddig, og 
er ikke vanlig praksis, sier Harald Alfsen, ekspert på 
offentlige anskaffelser. 
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denne avtalen ikke var nødven-
dig å sette ut på anbud.

Den konklusjonen skal han 
ha landet på etter å ha lest et 
notat fra Wiersholm selv. Her 
går selskapet gjennom vilkårene 
for oppdraget, og hvilke regler 

som står i lovverket, før de slår 
fast:

«Konklusjonen er at fylkes-
kommunens avtale med konsu-
lenter for innkjøp av finansielle 
tjenester (...) i forbindelse med 
eventuelle strategiske vurde-
ringer av sitt eierskap i Fjord1 
ikke er omfattet av forskrift om 
offentlige anskaffelser».

Bukken og havresekken
– Dette burde uten tvil vært 
vurdert av noen andre enn 
Wiersholm selv, sier kontrollut-
valgsleder Djuvik.

 Han sier utvalget ikke har 
sett noen dokumentasjon på at 
andre enn Wiersholm har vur-
dert dette.

– Da mener jeg det er veldig 
feil, sier Djuvik.

Fylkespolitiker og Eid-
ordfører Alfred Bjørlo (V) rea-
gerer sterkt på opplysningene 
om at Wiersholm har utredet 
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Fikk millionkontrakt, 
slapp konkurrenter
Fjord1-konsulentene 
tjente 20 millioner kro-
ner på salget av fergesel-
skapet. Fylkesrådmann-
en lyste aldri kjøpet ut 
på anbud – etter råd fra 
konsulentene selv.
KJETIL GILLESVIK
kjetil.gillesvik@bt.no
ANDERS HAGA

Hva skjedde da konsulentene fra 
Wiersholm og DHT Corporate 
Services fikk den lukrative avta-
len om å bistå fylkeskommunen 
i Sogn og Fjordane med å selge 
Fjord1-aksjene sine?

Det er spørsmålet selskapet 
Deloitte har fått i oppdrag om å 
granske nærmere. Konsulentene 
tjente seg søkkrike på å gi det 
mange i ettertid har kalt dårlige 
råd (se faktaboks). Tidligere 
har det kommet frem at konsu-

lentene tjente elleve millioner 
kroner på jobben.

Ble aldri lyst ut
Oppdaterte tall som BT nå har 
fått innsyn i viser imidlertid at 
jobben var priset til 20 millioner 
kroner. Det som også er kommet 
frem er at konsulentkjøpet aldri 
ble lyst ut på anbud.

– Vi forventer at fylkesråd-
mannen følger regelverket, sier 
Frank Willy Djuvik (Frp) som 
er leder for Kontrollutvalget i 
fylkeskommunen.

Det er utvalget som har bedt 
Deloitte undersøke denne pro-
sessen nærmere.

Ingen konkurranse
Kontrakten med fylkeskommu-
nen landet de to selskapene uten 
at noen andre selskaper fikk 
tilbudt sine tjenester. Fylkes-
rådmannen i Sogn og Fjordane, 
Tore Eriksen, vurderte nemlig at 

DROPPET ANBUD: Fylkesråd-
mann Tore Eriksen lyste aldri kjø-
pet av konsulenttjeneste i Fjord1-
saken ut på anbud. Betalingen har 
skjedd på timebasis.

saken for fylkesrådmannen.
– Hvis dette er tilfelle, så 

snakker vi virkelig om bukken 
og havresekken. Dette føyer seg 
i så tilfelle inn i rekken av dår-
lig forvaltningsskikk. Det ser 
mer og mer ut som at all normal 
praksis er opphevet i denne 
saken, sier han.

Vil ikke snakke
En rapport med foreløpig kon-
klusjon er allerede sendt fra 
Deloitte til fylkeskommunen. 
BT har bedt om innsyn i denne, 
men fått avslag fordi den ikke er 
endelig.

Fylkesrådmann Tore Eriksen 
vil verken bekrefte eller avkrefte 
opplysningene om at de brukte 
konsulentselskapet Wiersholm 
til å vurdere om saken skulle ut 
på anbud.

– Denne prosessen pågår nå, 
og både når det gjelder fakta og 
vurderinger vil jeg svare kon-
trollinstansene. Det må du re-
spektere. Jeg kommenterer ikke 
denne saken så lenge den går for 
Kontrollutvalget, sier han til BT.

Han sier at de nettopp nå har 
fått rapporten fra Deloitte og at 

Vi forventer at fylkes-
rådmannen følger  
regelverket.
Frank Willy Djuvik (Frp), leder for  
Kontrollutvalget i fylkeskommunen
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de nå har fire uker på å kom
mentere den. Først en gang etter 
det blir rapporten offentlig.

– Jeg vil ikke svare på fakta 
eller vurderingsspørsmål så 
lenge denne prosessen pågår. 
Da forholder jeg meg til egne 
kontrollinstanser, sier han.

Bjørlo er krass i kritikken og 
mener at det kan se ut som at 
fylkesrådmannen har abdisert i 
saken og privatisert driften til et 
konsulentselskap i Oslo.

– Tilliten etter alt som har 
skjedd under den første salgs
prosessen med Torghatten er 
veldig tynnslitt, sier han.

Skulle ikke selge
Vurderingen om at det ikke 
var behov for å anbudsutsette 
denne kontrakten, foretok Wi
ersholm i et notat den 18. mars 
2014. Her peker de blant annet 
på at lovverket slår fast at man 
ikke trenger å anbudsutsette  
tjenester som omfatter rådgiv
ning av en mulig salgsavtale 
eller selve salgsavtalen.

På dette tidspunktet var det 
gått noen uker siden fylkes
politikerne hadde bedt fylkes
rådmannen utarbeide en sak om 
Fjord1. I denne saken etterlyser 
politikerne det de kaller en «en 
fornyet analyse, oppdatering 
og vurdering av Fjord1s økono
miske status, markedsmessige 
posisjon og utsikter fremover». I 
tillegg ville man ha en oppdatert 
analyse av de aktuelle alterna

FAKTA

Konsulentrådene

n I august ble Norges 
største fergerederi solgt 
til sunnmørsrederen Per 
Sævik. Salget var i strid  
med det rådgiverne og et 
knappest mulig flertall i 
fylkestinget hadde jobbet 
for i snart ett år.
n De tre rådgiverne Odd H. 
Solheim, Torjus Stalleland 
og Inge Ekker Bartnes  
skal ifølge flere politikere  
ha vært tydelig på at 
Konkurransetilsynet ville 
godkjenne Torghattens kjøp 
av Fjord1. Det skjedde som 
kjent aldri.
n Da avslaget forelå, 
sa fylkesordfører Jenny  
Følling følgende til E24: Vi 
er overrasket over dette. 
Vi hadde ikke fått noen råd 
som tilsa at dette ikke skulle 
gå gjennom.

tivene politikerne hadde med 
selskapet.

Får støtte
Kontrollutvalgsleder Djuvik 
påpeker at Wiersholm har argu
mentert for at dette oppdraget 
ikke trenger å anbudsutsettes 
ved å vise til et unntak i regel
verket som gjelder kjøp og salg 

av aksjer.
– Men oppdraget 

var ikke nødvendig
vis et kjøp og salg av 
aksjer, sier han.

Djuvik får støtte 
av Harald Alfsen, 
ekspert på offent
lige anskaffelser. 
Alfsen, som er 
jurist og partner i 
Inventura, et kon
sulenthus innen 
innkjøpsstyring, 
reagerer på Wi
ersholms konklu
sjon om at denne 
avtalen ikke skulle 
konkurranse
utsettes.

– Hovedregelen 
er at finansielle tjenester skal 
kunngjøres i markedet. Dersom 
dette ikke skal gjøres, må det 
være snakk om rådgivning til 
selve transaksjonen og forbe
redelsene til denne. Alfsen har 
lest bestil lingen fra fylkespoli
tikerne.

– Feil tolkning
– Det ser ut som om den rådgiv
ningen som er bestilt her, faller 
utenfor det unntaket i lovverket 
de selv viser til. Dette synes å 
handle om normale finansielle 
tjenester, som skal kunngjøres.

Juristen påpeker at selv om 
Wiersholms tolkninger i denne 
saken skulle vise seg å være 
korrekte, betyr ikke det at kon
trakten ikke skal konkurranse
utsettes.

– Selv om unntaket kommer 
til anvendelse, vil det uansett 
bare gjelde for kunngjørings
plikten, ikke for konkurranse
prinsippet, sier han.

– Bryter loven
Det betyr at fylkeskommunen 
i et eventuelt unntakstilfelle, 
kunne unnlatt å kunngjøre 
oppdraget i Doffin, den nasjo
nale kunngjøringsdatabasen for 
offent lige anskaffelser.

– Men man er fremdeles  
underlagt lov om offentlig 
anskaffelse. For å oppfylle 
konkurranseprinsippet skal det  
normalt hentes inn tre tilbud. 
Dette burde vært gjort uansett, 
og vil i motsatt fall være brudd 
på lov om offentlige anskaf
felser.

– Burde selskapet som får 
kontrakten vurdere om kontrak
ten skal ut på anbud?

– Det virker uryddig, og er 
ikke vanlig praksis. I ytterste fall 
kan det være at den som utreder 
og påvirker saken, kan gjøre 
seg inhabil til å levere selve  
tjenesten.

Frank Willy 
Djuvik

Harald Alfsen

Det ser mer og mer ut 
som at all normal  
praksis er opphevet i 
denne saken.
Alfred Bjørlo (V),  fylkespolitiker 

Redigert av Linda S. Vatnelid

OSLO: Hittil i år har antall 
barnemedlemmer i Den 
Norske Turistforening 
(DNT) økt med over 21 
prosent. Totalt kan foren
ingen melde om en økning 
i medlemstallet på 7,4 pro
sent. Det er barn under 12 

år som står for det foren
ingen kaller en eksplosiv 
økning i antall barn som 
melder seg inn i foren
ingen. – Dette er en unik 
utvikling og utrolig glede
lig, sier generalsekretær i 
DNT, Nils Øveraas.  NTB

Flere unge omfavner naturen

Mener drapstiltalt barn var utilregnelig
OSLO: Spørsmålet om 15åringen var psykotisk eller om 
hun drepte miljøarbeider Anna Kristin Gillebo Back
lund (30) med viten og vilje, står sentralt når ankesaken 
starter tirsdag. Den nå 16 år gamle jenten er den yngste 
i Norge som noensinne er dømt til forvaring. Hun var 
15 da Asker og Bærum tingrett i fjor sommer slo fast at 
hun var tilregnelig da hun drepte Gillebo Backlund på 
barnevernsinstitusjonen Små Enheter på Vollen i Asker 
28. oktober 2014. NTB 

Nullsum-spill om bilavgifter
OSLO: Frp ser ut til å akseptere noe dyrere 
diesel og bensin, såfremt bilavgiftene sam
let sett ikke skjerpes. Prinsippet kan by på 
problemer i forhandlingene om grønne 
avgifter på borgerlig side. – En slik krone for 
kronetenkning vil jeg vel først og fremst betrakte som 
et forhandlingsutspill fra Fremskrittspartiets side, sier 
KrFs finanspolitiske talsperson Hans Olav Syversen til 
NTB

Prøver å unngå 
legestreik

OSLO: Hvordan legenes 
vaktplaner skal skrus 
sammen, blir det sentrale 
punktet når Spekter og 
Legeforeningen møtes til 
megling i dag. Spekter og 
Legeforeningen møtes til 
megling etter at forhand
lingene brøt sammen i 
vår. Blir de ikke enige, vil 
det bli tatt ut medlem
mer i streik ved sykehus 
i Oslo, Bergen, Stavanger, 
Finnmarkssykehuset og 
Sykehuset Østfold fra 
onsdag.  NTB 

Fotlenke gir noe 
lavere tilbakefall
OSLO: Lovbrytere som 
soner med fotlenke, har 
lavere tilbakefallsprosent 
enn personer som soner 
korte straffer i fengsel, 
ifølge en studie. Personer 
som er dømt til straffer på 
under fire måneder, eller 
har mindre enn fire måne
der igjen å sone, kan søke 
om å få sone med fotlenke. 
Da soner man hjemme i 
stedet for i fengsel, og det 
er mulig å gå på jobb eller 
skole.  NTB

E39 i Gaular åpnet etter jordras
SANDE: E39 mellom Sande og Vadheim i Sogn og Fjord
ane ble åpnet igjen med manuell dirigering i går etter
middag etter at strekningen ble stengt lørdag på grunn 
av et jordras. Veistrekningen ble åpnet igjen etter at en 
geolog var på befaring på stedet. Strekningen ble stengt 
etter et ras lørdag ettermiddag der trær, jord og stein 
raste ut i veibanen og sperret deler av veien. Også et 
sikringsgjerde ble tatt av raset.  NTB

NORGE NORGE


