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1. Sammendrag  

Den 10.5.2017 ble det sendt ut et brev via e-post fra en innbygger (heretter benevnt som «varsler») i Fjell 

kommune (heretter også benevnt «kommunen») til kommunestyret, ordføreren og rådmannen i Fjell 
kommune. I brevet skriver varsler at det varsles om mistanke om mulig korrupsjon/kameraderi blant 
saksbehandlere og kommuneadvokaten i kommunen. En nærmere beskrivelse av varselet fremgår av kapittel 4. 

 

Deloitte Advokatfirma AS (heretter benevnt «Deloitte») ble den 16.6.2017 engasjert av Varslingssekretariatet 
i kommunen for å bistå med veiledning og rådgivning i forhold til varslinger, sett hen mot gjeldende regelverk, 
best-practice og kommunens egne retningslinjer. Deloitte ble videre engasjert for å utarbeide en uavhengig 
rapport som bidrar til å avklare de faktiske sidene i saken, samt påpeke funn av relevans for regelverket til 
Varslingssekretariatet til bruk for deres videre oppfølging av saken. Deloitte har bistått med å kartlegge og 
undersøke om det foreligger grunnlag for de fremsatte påstander om forhold knyttet til korrupsjon og kameraderi 
blant saksbehandlere og kommuneadvokaten i kommunen. En nærmere beskrivelse av Deloittes mandat fremgår 
av kapittel 2.2. 

 

Nærmere undersøkelser av saken har vist at varselet har sin bakgrunn i oppmålingsforretninger fra 1990-tallet 
som angår varslers faste eiendom, og herunder de ulike oppfatninger kommunen og varsler har om disse 
oppmålingssakene. 

 

Informasjon i anledning undersøkelsen er samlet inn gjennom dokumentanalyse av forespurte og mottatte 
dokumenter, intervjuer med relevante personer både internt i kommunen og eksternt, offentlige registre og 
offentlig tilgjengelig informasjon.  

 

Det er ved Deloittes undersøkelser ikke avdekket grunnlag som er egnet til å verifisere påstander om forhold 
knyttet til korrupsjon/kameraderi i kommunen i forbindelse med kommunens oppmålingsforretninger på varslers 
eiendom. Deloitte har undersøkt om det kunne identifiseres relasjoner, verdioverføringer eller lignende, som 

kunne gi indikasjoner på at det er gitt eller mottatt «utilbørlige fordeler» ved behandlingen av oppmålingssaker 
som gjelder varslers eiendom. Det er ikke identifisert slike verdioverføringer eller annen informasjon som 
understøtter påstanden i det informasjonsgrunnlag som Deloitte har gjennomgått. Deloitte har heller ikke 
identifisert særlig nære relasjoner mellom nabo, varsler eller andre berørte parter og kommuneadvokaten og/eller 
saksbehandlere i kommunen, som er egnet til å danne grunnlag for påstander om at noen har blitt fordelaktig 
behandlet ved misbruk av stilling eller posisjon.  

 

Undersøkelsen viser at det har vært en rekke utfordringer relatert til sakskomplekset. Det fremstår som at det 
har vært en svært krevende sak for de involverte parter med til tider et høyt konfliktnivå. Deloitte oppfatter 
videre at det til tider høye konfliktnivået har medført at kommunen har sett det som nødvendig å gjennomføre 
ekstra tiltak ved håndteringen av saken. 

 

Det er Deloittes oppfatning at det kan foreligge flere misoppfattelser hos varsler både i forhold til faktum og 
relevant regelverk, og at kommunen i visse anledninger har opptrådt uheldig i sin kommunikasjon med varsler 
vedrørende oppmålingssakene, uten at dette er av betydning for konklusjonen. 

 

Den 26.8.2017 ble det sendt ut et nytt brev fra varsler til Kontrollutvalget i kommunen, hvor påstandene om 
korrupsjon/kameraderi i kommunen ble utvidet til å omfatte flere personer i kommunen, sammenlignet med det 
opprinnelige varselet av 10.5.2017. I den forbindelse finner Deloitte grunn til å presisere at Deloittes 
undersøkelser i denne rapporten utelukkende er knyttet til den personkrets som er omfattet av det første varselet, 
i samsvar med Deloittes mandat fra Varslingssekretariatet. 

 

Selv om det ligger utenfor Deloittes mandat å undersøke forhold knyttet til det utvidede varselet av 26.8.2017, 

finner Deloitte det likevel nødvendig å knytte enkelte kommentarer til det utvidede varselet. 
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Deloitte vurderte ved mottagelsen av det utvidede varselet om det fremkom forhold som tilsa at kommunen 
skulle utvide sitt mandat til også å omfatte varslers nye påstander. Som nevnt ovenfor er det ved Deloittes 
undersøkelser ikke avdekket grunnlag som er egnet til å verifisere varslers påstander om korrupsjon og 
kameraderi hva gjelder den opprinnelige personkrets. Av det utvidede varselet fremkommer ikke ny informasjon 
eller dokumentasjon som kan støtte opp om varslers påstander. Det er også grunn til å bemerke at de personer 

det utvidede varselet omfatter ikke var ansatt/ folkevalgt i kommunen på tidspunktene hvor 
oppmålingsforretningene fant sted. Etter vurdering fra oppdragsgiver ble det bestemt å ikke utvide Deloittes 
mandat. En nærmere redegjørelse av Deloittes vurdering fremkommer av kapittel 2.3. 

 

Det understrekes at Deloitte ikke har hatt som mandat å vurdere hvorvidt det foreligger grunnlag for siktelse 
eller påtale av ansatte i kommunen i relasjon til korrupsjon, og at dette utelukkende er påtalemyndighetenes 
oppgave. Det påpekes også at det ikke tilligger Deloittes mandat å foreta en forvaltningsrevisjon av kommunens 
saksbehandling i de enkelte oppmålingssakene som angår varslers eiendom.  

 

På bakgrunn av det som har fremkommet ved undersøkelsen anbefaler Deloitte at Fjell kommune vurderer å 
iverksette ulike tiltak som beskrevet i rapportens kapittel 9. 
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2. Innledning 

2.1. Formålet med undersøkelsen 

Den 10.5.2017 ble det sendt et brev som vedlegg til e-post fra varsler til Fjell kommune med varsel om 
korrupsjon/kameraderi blant saksbehandlere og kommuneadvokaten i kommunen. Ettersom henvendelsen ble 
oppfattet som et varsel, ble dette videresendt til Varslingssekretariatet i Fjell kommune. Varslingssekretariatet 
er opprettet for å ivareta kommunens plikt etter arbeidsmiljøloven hvor arbeidsgiver skal sikre at ansatte i 
kommunen på en forsvarlig måte kan varsle om mulige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsler er i 
denne saken ikke ansatt i kommunen. Varslingssekretariatet skal ikke være en klageinstans ved uenigheter 
internt eller eksternt i kommunen. Varslingssekretariatet besluttet etter en konkret vurdering, og på bakgrunn 
av sakens svært spesielle historikk, å iverksette en ekstern undersøkelse av forhold tilknyttet saken.  

 

Deloitte ble engasjert til å foreta gjennomgang av ulike problemstillinger knyttet til varselet og rutiner i Fjell 
kommune. 

 

Hovedformålet med undersøkelsen har vært å kartlegge de faktiske forholdene i henhold til mandat gitt av 
oppdragsgiver, slik det er presentert under i kapittel 2.2. Dette innebærer at det ikke skal gjennomføres noen 
ordinær forvaltningsrevisjon eller gransking, men en undersøkelse av fakta som skal besvare de nevnte 
spørsmålene. 

 

2.2. Mandat 
Deloitte har fått følgende mandat fra oppdragsgiver: 

«Formålet med undersøkelsen er å kartlegge og undersøke om det er grunnlag for å verifisere påstander 
om forhold knyttet til korrupsjon og kameraderi i kommunen i forbindelse med kommunens oppmåling av 
grenser til en privat persons eiendom.  

Gjennom undersøkelsen skal objektive forhold relatert til påstander som har framkommet gjennom 
varslingen avdekkes og dersom mulig verifiseres.  

Undersøkelsen skal sørge for at oppdragsgiver får et forsvarlig faktagrunnlag slik at adekvate beslutninger 
om videre saksgang kan besluttes.  

Undersøkelsen skal også gi et grunnlag for å iverksette eventuelle tiltak som sikrer gode rutiner for varsling 
og håndtering av varslinger i tråd med gjeldende regelverk og beste praksis.» 

 

Den 26.8.2017 innkom et utvidet varsel fra varsler til Kontrollutvalget i Fjell kommune. Varselet ble innsendt 
etter at Deloitte hadde startet sine undersøkelser i relasjon til det opprinnelige varselet av 10.5.2017, og er ikke 
omfattet av bestillingen fra oppdragsgiver.  

 

2.3. Avgrensing - forsvarlig varsling 
Det tilligger ikke Deloittes mandat å ta stilling til om varslingen har vært forsvarlig.  

 

Deloitte finner likevel, av hensyn til sakens historikk, grunn til å knytte noen kommentarer til varslingens 
forsvarlighet.  

 

Prinsippet om forsvarlig fremgangsmåte ved varsling er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 2 A-1 (2). I denne saken er 
varslingen fremsatt av en innbygger i kommunen, og ikke av en arbeidstaker i kommunen. Arbeidsmiljølovens 
bestemmelser vil således ikke komme direkte til anvendelse. Likevel vil det etter prinsippet om forsvarlig 
fremgangsmåte ved varslinger være et sentralt vurderingstema om det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å 
varsle om kritikkverdige forhold, og om varsler har tatt tilbørlig hensyn til kommunens legitime interesser med 
hensyn til måten det varsles på. Avgjørende vil være om varsler er i god tro om sannheten i det som fremsettes. 
Aktsomhetskravet vil variere med opplysningens karakter, varslerens stilling og den situasjonen opplysningene 
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er gitt i. Det stilles strengere krav til aktsomhet ved varsling til allmennheten enn ved varsling internt eller til 
tilsynsmyndigheter.1  

 

Det hører til historikken i denne saken at de faktiske omstendighetene som utgjør bakgrunnen for varselet, har 
vært gjennomgått flere ganger av ulike personer og instanser både internt i kommunen og eksternt. En del av 

de faktiske omstendighetene har også vært behandlet ved domstolene hvor det foreligger rettskraftige dommer. 
Felles for alle disse gjennomgangene er at varsler ikke har vært tilfreds med utfallet. 

 

Det hører også til historikken at det til tider har vært et svært høyt konfliktnivå mellom involverte personer i 
varslers oppmålingssaker. Varsler har også i relasjon til sakens bakgrunn vært dømt for plagsom opptreden 
overfor en av kommunens saksbehandlere ved rettskraftig dom ved domstolen.  

 

Det ovenstående sett i sammenheng med at varsler i særdeles liten grad har vært i stand til å tilkjennegi på 
hvilket grunnlag påstander om korrupsjon og kameraderi fremsettes både i varselet og ved intervju, etterlater 
inntrykk av at varselet ikke er fremsatt på bakgrunn av informasjon varsler er i besittelse av som kan gi grunnlag 
for slike alvorlige påstander. Varselet bærer preg av å være et forsøk på å oppnå enda en ny gjennomgang av 
de bakenforliggende omstendigheter som relaterer seg til varslers faste eiendom.  

 

Varslers utvidelse av varselet 26.8.2017 er vurdert i lys av denne historikken. Deloitte har gjennom sine 
undersøkelser ikke avdekket grunnlag som er egnet til å verifisere varslers svært alvorlige påstander om 
korrupsjon om kameraderi. Det tilligger likevel kommunen å foreta en selvstendig vurdering av hvorvidt den 
finner grunnlag å iverksette ytterligere undersøkelser. 

 

2.4. Definisjoner og innledning om regelverket 
Deloitte har valgt å anonymisere varsler og enkeltpersoner som er omtalt i varslingssaken av hensyn til 
personvern, og av hensyn til at flere av de berørte parter har funnet saken og dens lange historikk som særlig 
belastende. Deloitte har ikke anonymisert stillingstitler til de som utgjør kommunens ansatte og som varselet til 
dels omhandler, av hensyn til at rapporten skal kunne gi et klart bilde av de faktiske forhold som er omfattet av 
Deloittes mandat.  

 

Det er i denne rapporten benyttet følgende definisjoner:  

Forkortelse Definisjon 

Deloitte Deloitte Advokatfirma AS 

Kommunen Fjell kommune 

Kommuneadvokaten Kommuneadvokat i Fjell kommune 

Varsler Innbygger i Fjell kommune 

Nabo Grunneier av naboeiendommen til varslers eiendom 

Varslingssekretariatet Varslingssekretariatet i Fjell kommune 

Saksbehandler Saksbehandlere/landmålere i Fjell kommune som har vært involvert i saken 

 

 

  

                                                 

1 KS: Veileder om varsling i kommuner og fylkeskommuner, 2007, side 6-8. Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet: Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten, 2007, side 7. 
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Sakskomplekset inneholder en rekke betegnelser knyttet til delingsloven og matrikkelloven. I denne rapporten 
er følgende definisjoner benyttet:  

Forkortelse Definisjon 

Kartforretning Den juridiske betegnelse på en grenseoppgang i marken etter delingsloven av 1978 
(opphevet 2005) 

Oppmålingsforretning Den juridiske betegnelsen i matrikkelloven av 2005 som erstatter betegnelsene 
«kartforretning» og «kart- og delingsforretning» i delingsloven. 

Målebrev Den juridiske betegnelsen i delingsloven på et offisielt dokument som beskriver 

grensene for en grunneiendom og ble utferdiget etter gjennomført kartforretning. 
Målebrevet ble etter delingsloven tinglyst på den eiendommen kartforretningen 
omhandlet. Den juridiske betegnelsen etter matrikkelloven er matrikkelbrev. Disse 
tinglyses ikke lenger. 
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3. Metode og forsvarlig gjennomføring av 

undersøkelsen 

3.1. Deloittes tilnærming 
Historikken i denne saken strekker seg tilbake til 1980-tallet. Det har vært ulike personer involvert i saken, og 
saken berører også flere eiendommer og grunneiere. Aktuelle fagtermer relatert til sakens bakgrunn har også 
endret seg i forbindelse med endring i relevante regelverk. Generelt er det også slik at jo eldre et saksdokument 
er, jo vanskeligere er det å fortolke det i dag. De overnevnte forhold gjør det i dag til dels svært utfordrende å 
entydig fortolke sakens dokumenter, og derigjennom danne seg et klart og utvetydig bilde av sakens historikk, 
samt i relasjon til Deloittes mandat, en avklaring av det relevante faktum.  

 

Deloitte understreker at beskrivelsen av hendelsesforløpet i denne rapporten er basert på informasjon mottatt 

gjennom dokumenter og intervjuer med kommunen, enkeltpersoner, kommentarer mottatt gjennom 
kontradiksjon av intervjureferat og rapportutkast. Basert på denne informasjonen gis det en beskrivelse av det 
vi mener er det mest sannsynlige hendelsesforløpet. På grunn av det lange tidsforløpet og den omfattende 
informasjonsmengden er det for mange detaljer i historikken til at alle lar seg beskrive og vurdere i denne 
rapporten. I tillegg er det mange detaljer om hendelsesforløpet som er usikkert, blant annet fordi det var andre 
regler som regulerte dokumentasjonskravene på 1990-tallet, enn hva som gjelder i dag, i tillegg til at 
hukommelsen til de involverte parter svekkes over årenes løp. 

 

Ved lesning av denne rapporten må man derfor være oppmerksom på at sammenfatningen av de faktiske 
forholdene i stor grad baserer seg på forklaringer fra involverte parter, mange år etter de faktiske hendelsene 
fant sted. Det knytter seg derfor enkelte usikkerhetsmomenter til faktabeskrivelsen. Dette har vi forsøkt å få 
frem i rapporten. Man skal derfor være særlig oppmerksom på at en fullstendig rekonstruksjon av de omtalte 

hendelser i seg selv innebærer flere elementer av usikkerhet om hva som faktisk skjedde den gang da. 

 

Det kan ikke utelukkes at det foreligger relevante dokument som ingen av sakens parter har kunnet frembringe, 
men sett hen til det tidsforbruk både kommunen og varsler har opplyst å benytte til å frembringe relevante 
dokument, har Deloitte i henhold til sitt mandat ikke funnet saklig grunn til å foreta ytterligere søk. 

 

Deloitte har i sakens anledning gjennomgått dokumentasjon på til sammen ca. 2 000 sider. Dokumentasjonen er 
mottatt eller innhentet fra både kommunen, varsler og andre berørte parter i anledning saken. I tillegg til 
dokumentgjennomgang, har det vært gjennomført en rekke intervju med varsler, ansatte i kommunen, 
kommuneadvokaten, saksbehandlere og saksbehandlernes overordnede i kommunen, nabo og andre personer 
som har vært vurdert som relevante for opplysning av saken.  

 

Innledningsvis ble det gjennomført en analyse av varselet for å finne hva det omhandler. Det ble gjennomført 
intervju med varsler, hvor varsler ble anmodet om å utdype varselet og fremkomme med dokumentasjon og/eller 
andre kilder til informasjon som kunne belyse varselet ytterligere.  

 

Basert på utdypende informasjon fra varsler i intervju, fant Deloitte grunn til å innkalle ytterligere to personer 
som Deloitte vurderte ville kunne belyse saken. Dette gjelder en person fra et eksternt oppmålingsfirma og en 
ansatt i Bergen kommune, som begge var involvert i de ulike oppmålingssakene som gjaldt varslers eiendom. 
Det har også vært dialog med oppdragsgiver om mandat og omfang av undersøkelsen.  

 

Deloitte vil fremheve at både varsler, kommunen og andre berørte parter har vært velvillige til å bistå Deloitte i 
denne sammenheng. 

 

Deloitte har ikke hatt som mandat å undersøke den konkrete gjennomføringen av oppmålingssakene, samt 
forutgående og etterfølgende saker som inngår i varslers påstander, men har søkt å sette seg inn i saksforholdene 
på overordnet nivå gjennom dialog med varsler, kommunen og berørte og involverte parter.  
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3.2. Undersøkelsesperiode 
Deloitte har i tråd med mandatet undersøkt forhold knyttet til påstander om korrupsjon og kameraderi mellom 
kommuneadvokaten og saksbehandlere i kommunen. Deloitte påbegynte oppdraget for kommunen den 
16.6.2017. På bakgrunn av ferieavvikling hos kommunen og de berørte parter, mottok Deloitte relevant 
dokumentasjon først i august 2017. Innledende intervjuer ble gjennomført i september. Deloitte avsluttet 

informasjonsinnhenting i oktober 2017.  

 

Hovedfokus for de faktiske undersøkelser har vært perioden kommuneadvokaten og saksbehandlere har vært 
involvert i varslers oppmålingssaker. Deloitte har undersøkt enkelte forhold forut for dette, og noen i forkant av 
de respektive oppmålingssaker ble gjennomført.  

 

Ut i fra varselets innhold har det vært utfordrende å avgrense hvor langt tilbake i tid undersøkelsen skulle gå. 
Varslet har ikke vært særlig spesifikt når det gjelder hvilke hendelser som skal ha funnet sted som varsler mener 
utgjør grunnlag for de påstander som er fremsatt i varselet, og på hvilket tidspunkt disse i så fall skal ha funnet 
sted. En nærmere beskrivelse av perioden som er omfattet av undersøkelsen blir beskrevet fortløpende under 
kapittel 6. 

 

Deloitte har derfor tatt utgangspunkt i forhold som særlig er påpekt av varsler i intervju, og som fremstår som 
sentrale for å forstå konteksten på det tidspunktet varslet ble fremsatt. Deloitte har også mottatt henvendelser 
om andre forhold som ikke er vektlagt i undersøkelsen. Disse forhold kommenteres i rapporten hvor det anses 
nødvendig for en forsvarlig avdekking av de faktiske forhold. 

 

3.3. Forsvarlighet 
Deloitte har gjennomført oppdraget i samsvar med «Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger», 
som gir veiledning til gjennomføring av utredninger og undersøkelser hvor formålet er å avklare faktiske forhold 
og analysere årsaker. Deloitte har sikret etterlevelse av relevante rettsregler knyttet til personvernlovgivning, og 
har ivaretatt berørte parters rettssikkerhet gjennom en rettferdig, åpen og forsvarlig prosess.  

 

Deloitte ikke har hatt som mandat å vurdere hvorvidt det foreligger grunnlag for siktelse eller påtale av ansatte 

i kommunen i relasjon til korrupsjon. Dette er en oppgave som utelukkende tilligger påtalemyndigheten. 

 

3.4. Vurderingskriterier 
Ved Deloitte sine undersøkelser er påstander om korrupsjon og kameraderi vurdert opp mot de objektive og 
faktiske forhold som har latt seg stadfeste gjennom dokumentanalyse, intervjuer, offentlige registre og offentlig 
tilgjengelig informasjon. Objektive og faktiske forhold som har latt seg avdekke har således vært vurdert opp 
mot ulike lovkrav, forskrifter, retningslinjer og rutiner som har vært relevante for undersøkelsen.  

 

Deloitte har blant annet lagt vekt på følgende rettslige rammeverk ved undersøkelsen: 

 Arbeidsmiljøloven 
 Forvaltningsloven 

 Kommuneloven 
 Straffeloven 
 Kommunens retningslinjer og rutinebeskrivelser 

 

3.5. Intervjuer 
Deloitte har gjennomført åtte intervjuer med ni personer. Ett av intervjuene har vært med varsler sammen med 
medeier i varslers faste eiendom. Intervjuene omfatter et utvalg av: 

 Varsler og medeier i varsler eiendom 
 Berørte parter, herunder varslers nabo som har tilgrensende eiendom til varsler eiendom 
 Ansatte i kommunen, herunder kommuneadvokaten og saksbehandlere i kommunen 
 Kommunens ledelse 
 Ekstern oppmålingsfirma  

 Ansatt i Bergen kommune  
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Intervjuobjektene er valgt på grunn av at de gjennom sine ansettelsesforhold/stillinger eller andre roller i 
perioden gjennomgangen dekker, forutsettes å ha informasjon eller kunnskap som kan bidra til Deloitte sin 
forståelse av fakta og ulike forhold relatert til de ulike temaene i mandatet. Deloitte har av hensynet til de 
involverte parter valgt å anonymisere navn og personlig informasjon i denne rapporten. Varslingssekretariatet er 
informert om identiteten til de involverte parter.  

 

Intervjuene er gjennomført i møte og det er skrevet referater fra samtlige intervjuer. Personene som er intervjuet 
har fått anledning til å godkjenne referatet. Referatene fra intervjuene er kun til Deloittes bruk som støtte for 
faktaundersøkelse og vurderinger, og vil ikke bli offentliggjort eller gjort kjent for oppdragsgiver.  

 

Intervjuobjektene har blitt orientert om hvilke forhold mandatet dekker, retten til å bistås av rådgiver, vernet 
mot selvinkriminering, samt prosedyren for verifisering av intervjureferatet. Intervjuene er gjennomført basert 
på en semistrukturert intervjuguide med åpne spørsmål, og intervjuobjektene har blitt oppmuntret til å snakke 
fritt. Når vi har hatt spesifikk informasjon, har dette blitt presentert for intervjuobjektet, slik at han/hun kan 
kommentere det. Enkelte personer er blitt intervjuet to ganger. 

 

3.6. Dokumentkartleging og analyse 

Deloitte har samlet inn, kartlagt og analysert dokumenter som er relevant i saken. Dokumentmengden og e-
postkorrespondansen er omfattende og utgjør ca. 2 000 sider. Ved oppstarten av oppdraget ble det utarbeidet 
en dokumentforespørselsliste som ble sendt kommunen. Deloitte har i kartleggingsprosessen løpende innhentet 
ytterligere dokumentasjon og har også mottatt dokumentasjon fra varsler og intervjuobjekter som eksplisitt ble 
oppfordret til å fremlegge dokumentasjon av relevans for saken.  

 

Blant dokumentasjonen som er innhentet er interne rutiner og retningslinjer for kommunen, brev og e-post 
korrespondanse mellom kommuneansatte, varsler og andre eksterne aktører i anledning saken som utgjør 
bakgrunnen for varselet. Det er også innhentet relevante saksbehandlingsdokumenter fra kommunen og 
relevante dommer som vedrører sakens bakgrunn.  

 

Totalt er det mottatt en betydelig mengde dokumentasjon i saken som er gjennomgått og vurdert opp mot 

mandatets tema. 

 

3.7. Kildekritikk 
Deloitte har evaluert kilder og dokumenter i henhold til alminnelige kildekritiske regler i kartleggingen. 

 

3.8. Verifikasjon og kontradiksjon 
Vurderingene i rapporten er bygget på verifisert informasjon og dokumentasjon.  

 

Alle intervjuobjektene har hatt mulighet til å verifisere informasjonen som er gitt til Deloitte i intervjuene for å 
sikre at informasjon er riktig fremstilt.  

 

Dette er gjort i samsvar med «Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger». Andre som det 
konkret er referert til i rapporten har hatt anledning til å verifisere at opplysningene er riktig gjengitt. 

 

De mottatte merknadene har blitt vurdert av Deloitte. I den grad merknadene er ansett som relevante, er disse 
innarbeidet i rapporten. 
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4. Nærmere om varselet 

Varsler sendte den 10.5.2107 e-post med vedlagt brev til kommunestyret, ordfører og rådmann i Fjell kommune. 

Varselet ble ikke fremsatt anonymt og varslers navn ble oppført som avsender av varselet. Det opprinnelige 
varselet refererte til to avsendere, men i etterfølgende, skriftlig kommunikasjon mellom vedkommende og 
kommunen ble det meddelt at vedkommende ikke var klar over innholdet i varselet og at vedkommende ikke 
betegner seg som medvarsler til varselet. Vedkommende var oppført som medavsender på bakgrunn av at 
vedkommende er medeier i den faste eiendommen som utgjør en del av bakgrunnen for varselet.  

 

Varselet er på fire avsnitt, og totalt ca. en halv A4-side. Innholdet i varselet viser til «mistanke om mulig 
korrupsjon/kameraderi i Fjell kommune», hvor det er «mistanke om at flere av landoppmålerne og muligens 
kommuneadvokat […] står bak». Varsler viser til at «de fleste kjenner saken gått, så det skulle være unødvendig 
og kommentere den noe mere her». 

 

Utover dette beskriver ikke innholdet i varselet på hvilket grunnlag mistanker om korrupsjon/kameraderi 

fremsettes, og hva som nærmere konkret er de kritikkverdige forholdene som mistenkes.  

 

Varslingssekretariatet i kommunen fikk saken til vurdering i henhold til kommunens interne varslingsrutiner, som 
besluttet å iverksette en ekstern gjennomgang og kartlegging av sakens faktiske forhold, samt innhente 
veiledning i forhold til gjeldende regelverk og rutiner. 

 

I ukene etter varselet ble fremmet hadde kommuneadvokaten, som var en av personene varselet omfattet, 
direkte kommunikasjon med varsler. I denne kommunikasjonen refererer varsler til flere ulike forhold han mener 
kommuneadvokaten har fremsatt usannheter om. Dette er ifølge varsler følgende forhold: 

 At kommuneadvokaten avviser at det er funnet feil ved varslers eiendomsgrenser i forhold til 
eiendommens skyldskifte;  
 

 At kommuneadvokaten ifølge varsler forsøker å påvirke kommunestyret til å tro at varslers 
eiendomsgrenser ikke lar seg måle opp; og 
 

 At området varslers eiendom ligger i har gjennomgått terrengendringer siden skyldskiftet for 
eiendommen, og at dette vil gjøre det vanskelig å nøyaktig rekonstruere eiendomsgrensene i henhold 
til skyldskiftet. 

 

Det fremgår ikke av overnevnte kommunikasjon at varsler mener at det overnevnte er de kritikkverdige 
forholdene varsler mistenker som korrupsjon/kameraderi.  

 

Deloitte har både skriftlig og muntlig bedt varsler konkretisere de forhold som varsler påstår utgjør 

korrupsjon/kameraderi, uten at varsler har kunnet presisere dette i særlig grad. I løpet av Deloittes undersøkelser 
har varsler bekreftet overfor Deloitte at han anser de overnevnte punkter som korrupsjon/ kameraderi. 

 

I det innledende intervjuet med varsler var formålet å få en bedre oversikt over de nærmere omstendigheter som 
begrunner anklagene mot kommuneadvokaten og saksbehandlere i kommunen. I intervjuet fremkom det fra 
varsler at bakgrunnen for varselet egentlig startet med en konflikt med naboen som er grunneier av 
naboeiendommen til varslers eiendom, samt to oppmålingsforretninger fra 1991 og 1994 som har vært 
gjennomført på varsler eiendom sammen med etterfølgende hendelser relatert til disse oppmålingsforretningene.  

 

Varslers manglende presisering av hvilke omstendigheter han anser for å utgjøre korrupsjon/kameraderi 
medfører utfordringer ved undersøkelse av saken. De aktuelle oppmålingssaker ble gjennomført for henholdsvis 
26 og 23 år siden og det er utfordrende både å identifisere og innhente relevant dokumentasjon, samt det kan 

være vanskelig for de involverte aktører å huske de konkrete hendelsesforløp i detalj.  
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I intervju med varsler påpekte varsler følgende forhold varsler mener utgjør kritikkverdige forhold som danner 
grunnlaget for varslers mistanke om korrupsjon/kameraderi i kommunen:  

1) Kommunen har gjort feil ved plassering av boligen til naboen i 1986 som har påvirket grensene til varslers 
eiendom; 

 

2) Flere av grensene/grensepunktene til varslers eiendom har blitt endret på av kommunen; 
 
3) Grensepunkt 36 og grensen mot naboeiendom i øst er omtvistet på grunn av forhold som skyldes 

kommunen; 
 
4) Kommuneadvokaten fremsetter usannheter og dekker over feil foretatt av kommunen;  
 
5) Kommunen fremsetter usannheter angående ulike resultater ved bruk av ulike målemetoder; 
 
6) Eksternt oppmålingsfirma hyret inn som uavhengig part for å påvise grensene til varslers eiendom har 

fremsatt bevisste usannheter angående målemetode. Oppmålingsfirmaet har mottatt bestikkelse fra 
kommunen eller fremsatt usannheter på bakgrunn av ønske om ytterligere oppdrag; og 

 
7) Areal tilhørende varslers eiendom, herunder innkjørsel, ble overført til naboens eiendom i 1994 uten 

varslers kunnskap og samtykke. 

 

Varselet, slik Deloitte oppfatter varslers påstander, gjelder perioden 1991–2016. Varsler har imidlertid utover 
dette ikke vært i stand til å peke på, eller konkretisere, hva som etter varslers forståelse utgjør kritikkverdige 
forhold som gjør at varsler mistenker korrupsjon/kameraderi. Varsler har imidlertid overlevert en rekke 
dokumenter og redegjort for sitt syn hva gjelder ulike faktiske forhold relatert til overnevnte oppmålingssaker fra 
1991 og 1994, samt både forutgående og etterfølgende kommunikasjon og saksbehandling fra kommunen.  

 

Punkt 1) til punkt 6) vil bli behandlet i rapportens kapittel 6.2, og punkt 7) vil bli behandlet i rapportens kapittel 
6.3, samt kapittel 7. 

 

Mens Deloitte foretar undersøkelser i forbindelse med mandat tilkjent fra Varslingssekretariatet, sender varsler 
den 26.8.2017 brev til Kontrollutvalget i Fjell kommune med varsel om korrupsjon og kameraderi i kommunen 
hvor påstandene er utvidet til å omfatte en ytterligere personkrets enn den personkrets som er omfattet av 
Deloittes mandat. I den forbindelse finner Deloitte grunn til å presisere at Deloittes undersøkelser utelukkende 
har omfattet påstander knyttet til den personkrets som omfattes av Deloittes mandat fra Varslingssekretariatet.    
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5. Rettslige utgangspunkt – vurderingskriterier 

for korrupsjon og kameraderi  

Det fremkommer av Deloittes mandat at formålet med undersøkelsen er å kartlegge og undersøke om det er 
grunnlag for å verifisere påstander om forhold knyttet til korrupsjon og kameraderi i kommunen i forbindelse 
med kommunens oppmåling av grenser til en privat persons eiendom. Herunder gjennom undersøkelsen avdekke 
objektive forhold relatert til påstander som har framkommet gjennom varslingen. 

 

I varselet er det ikke tilkjennegitt hva varsler legger i påstanden om korrupsjon/kameraderi utover faktiske 
forhold avdekket ved undersøkelsen som viser at det er to konkrete oppmålingssaker av varslers eiendom som 
har ført til at varslingssaken har oppstått. 

 

Den alminnelige forståelsen av begrepet «kameraderi» er gjerne definert som utilbørlig hjelp eller favorisering 
på grunn av kjennskap, vennskap, uten hensyn til vedkommendes faktiske egenskaper. Det er ingen egen 
lovregulering for begrepet kameraderi i norsk rett, og de faktiske omstendighetene vil således måtte vurderes 
under relevante lovbestemmelser som for eksempel straffelovens bestemmelser om korrupsjon. Utover dette vil 
det være relevante vurderingskriterier om kommunen ikke har fulgt interne retningslinjer og instrukser, og om 
dette i så tilfellet også foreligger grunnlag for at brudd på retningslinjer og instrukser på grunn av ansattes 
kjennskap og vennskap hvor man har hatt som formål å utilbørlig hjelpe kollegaer eller andre involverte parter.  

 

Korrupsjon stammer fra det latinske ordet å korrumpere, og i dagligtale brukes ofte begrepet korrupt eller 
korrupsjon på mange ting som dekker uetiske eller kritikkverdige handlinger.  

 

Den korrupsjonen som er straffbar i Norge reguleres av straffeloven. Straffelovens korrupsjonsbestemmelser ble 

endret i 2003 og ny straffelov trådte i kraft i 2015. Forhold før 2015 reguleres av straffeloven av 1902,2 mens 
forhold etter 2015 reguleres av straffeloven av 2005.3 Det presiseres at prinsippene i den gamle straffeloven er 
tilnærmet lik dagens straffelov. I det følgende benyttes henvisninger til Straffeloven av 2005, med mindre annet 
er eksplisitt uttalt. 

 

Av straffeloven § 387 fremgår at for korrupsjon straffes den som 

a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av 
utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag, eller 
 

b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av 
oppdrag.  

 

Både den som tilbyr eller krever en «utilbørlig fordel» (aktiv korrupsjon) og den som mottar eller gir en «utilbørlig 
fordel» (passiv korrupsjon) kan straffes etter straffeloven. 

 

En fordel omfatter både økonomiske fordeler, som betaling av penger, gaver, bestikkelser, reiser mv, og ikke-
økonomiske fordeler som vennetjenester, løfter om fremtidige fordeler mv.4  

 

For å kunne straffes for korrupsjon må fordelen være «utilbørlig», samt at fordelen må ha vært ytt i «anledning 
av stilling». Det fremgår av lovens forarbeider5 at det må foreligget et klart klanderverdig forhold for at 
bestemmelsen skal komme til anvendelse. Kravet om utilbørlighet er en rettslig standard som i siste instans må 
klarlegges av domstolene. 

                                                 

2 Lov av 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov. 
3 Lov av 20. mai 2005 nr. 28 Lov om straff. 
4 Ot.prp. nr. 22 (2008-2009), kapittel 16. 
5 NOU 2002: 22 side 31. 
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Ved vurderingen av hva som er «utilbørlig» fremgår det av forarbeidene at det må foretas en totalvurdering av 
situasjonen hvor en rekke momenter spiller inn, slik som formålet med ytelsen, ytelsens art og verdi, hvilken 
grad av åpenhet som foreligger, hvilket regelsett som eksisterer i bedriften eller bransjen, om forholdet gjelder 
offentlige tjenestemenn eller privat næringsliv, og også ellers hvilken posisjon henholdsvis giver og mottaker til 
ytelsen har. 

 

Av hensyn til allmennhetens tillit til den offentlige forvaltning stilles strenge krav til utøvelsen av offentlig 
myndighet.  

 

Høyesterett  har i flere avgjørelser presisert at det ikke er tilstrekkelig for at straffelovens bestemmelser skal 
komme til anvendelse at forholdet er kritikkverdig. Lovens utilbørlighetskrav gir en margin slik at det ikke skal 
kunne straffes «med mindre det foreligger et ganske klart klanderverdig forhold».6 Det er den svikaktige og 
illojale opptreden som skal rammes. 

 

Om vilkåret «i anledning av stilling»7 ligger det et krav om sammenheng mellom fordelen og stillingen, vervet 
eller oppdraget. Fordeler som den passive bestikker tilbys, krever eller mottar som privatperson, har ikke 
sammenheng med vedkommendes stilling, verv eller oppdrag, og faller utenfor bestemmelsens virkeområde.  

 

I tillegg må de alminnelige skyldkravene i strafferetten være innfridd. Terskelen for at et forhold omfattes av 
straffelovens korrupsjonsbestemmelser er således høy. 

 

Som det fremgår tidligere i denne rapporten må det understrekes overfor leseren av denne rapporten at Deloitte 
ikke har hatt som mandat å vurdere hvorvidt det foreligger grunnlag for siktelse eller påtale av ansatte i 
kommunen i relasjon til korrupsjon, og at dette utelukkende er påtalemyndighetenes oppgave. 

  

                                                 

6 Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) kapittel 5. 
7 Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) side 54. 
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6. Funn og observasjoner 

6.1. Bakgrunn og oversikt over sentrale hendelser  

Varsler har siden 2008 tatt opp en rekke forhold knyttet til oppmålingsforretninger på varslers eiendom i 
henholdsvis 1991 og 1994, samt etterfølgende saksbehandling. Det er Deloittes forståelse at forholdene knyttet 
til oppmålingsforretningene på varslers eiendom utgjør en sentral del av bakgrunnen for varselet. Saksforholdene 
begynner å bli svært gamle. Varsler referer til hendelser tilbake til 1980-tallet. De aller fleste av personene som 
har vært involvert i varslers saker er ikke lenger ansatt i kommunen. Det har også tidligere vært andre lovkrav 
sammenlignet med hva som er dagens rettstilstand, og dagens regelverk kan dermed ikke automatisk legges til 
grunn for de faktiske omstendigheter som angår varslers eiendom i den aktuelle perioden. 

 

Det har vært gjennomført flere vurderinger av forhold påpekt av varsler, både av kommunen, Fylkesmannen, 
Bergen kommune og eksternt oppmålingsfirma. Oppmålingssakene har også vært gjenstand for flere 
rettsprosesser, både mellom varsler og nabo, og varsler og kommunen. Forholdene har også vært politisk 
behandlet.  

 

Basert på dokumenter og intervju i saken, oppfatter Deloitte at saken har sitt utgangspunkt i endring av grense 
mellom varslers og hans nabos eiendom.  

 

Varsler og nabo har vært naboer siden 1987. Varsler og nabo har begge i intervju forklart at grensen som gikk 
mellom eiendommene deres var uhensiktsmessig idet den delte de to eiendommene diagonalt, slik at begge 
eiendommer hadde en trekantet form. Det oppfattes at varsler og nabo var enige om å foreta en grensejustering 
slik at den diagonale grensen ble rettet ut til en rett øst-vest grense, slik at begge eiendommer fikk en 
rektangulær form. Denne endringen ble gjennomført ved kartforretning i 1991. 

 

Illustrativ kartskisse over varslers og nabos eiendommer: 
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Før grenseendringen i 1991 bygget partene en felles garasje på varslers eiendom, i den sørlige grensen mot 
naboen. Partene ble så enige om at deler av varslers tomt tilknyttet garasjen skulle overføres nabo. Slik overføring 
ble gjennomført i 1994. 

 

I 2009 mener varsler at han oppdager at grenseendringene fra 1991 og 1994 ikke var i samsvar med hans 

oppfatning av hvordan grensene i sin tid skulle endres. I forlengelsen av dette ble varsler og nabo uenige om 
størrelsen av arealet som ble overført i 1994. Uenigheten resulterte i at naboen i 2010 stevnet varsler inn for 
tingretten. Saken ble også behandlet ved anke til lagmannsretten i 2011. Varsler taper i begge instanser og 
idømmes saksomkostninger. I 2015 begjærte varsler gjenåpning av saken for lagmannsretten. Saken ble avvist 
av retten og varsler ble igjen idømt saksomkostninger. Grensejusteringen i 1994 omtales nærmere under kapittel 
6.3. 

 

Varsler har i sine uttalelser hevdet at kommunen i forbindelse med grensejusteringene utførte flere feil som har 
medført at grensene rundt varslers eiendom har blitt endret til hans ugunst. Varsler hevder videre at resultatet 
av grenseendringene er påvirket av korrupsjon/kameraderi blant ansatte i kommunen. 

 

I 2016 reiste varsler søksmål mot Fjell kommune med krav om erstatning for kostnader i forbindelse med 

oppmålingssakene, samt krav om retting av matrikkelen for varslers eiendomsgrenser. Domstolen konkluderte 
med at erstatningskravene var foreldet, og kravet om retting av matrikkelen ble avvist.8 Varsler ble igjen idømt 
saksomkostninger.9 

 

I mai 2017 fremsetter varsler et varsel om korrupsjon/kameraderi i Fjell kommune. 

 

Utover rettslig behandling av ovennevnte oppmålingssaker, har varsler i perioden mellom 2009 til dags dato ved 
flere anledninger krevd ny vurdering/behandling av sakene, kommuneinterne undersøkelser, eksternt uavhengig 
undersøkelse, samt politisk behandling i kommunen. Kommunen har etterkommet flere av varslers ønsker om 
vurdering av saken. 

 

Under fremgår en forenklet tidslinje av sentrale hendelser i saken: 

År Beskrivelse av hendelse 

1985 Nabo kjøper sin eiendom i Fjell kommune. 

1986 Nabo og daværende eier av varslers eiendom inngår avtale om ny delegrense.  

1987 Varsler kjøper sin eiendom i Fjell kommune. Varsler oppfører sin halvdel av dobbelgarasje. 

1988 Nabo oppfører etter avtale felles dobbelgarasje på varslers eiendom. 

1991 Varsler og nabo gjennomfører etter avtale grensejustering av felles grense. 

1994 Varsler og nabo gjennomfører etter avtale fradeling av deler av varslers eiendom. 

2009 Grensepåvisning fra Fjell kommune av grense mellom varsler og naboens eiendom.  

2010 Rettssak i tingretten mellom varsler og nabo10 vedrørende grensejustering i 1994 

2011 Anke til lagmannsretten mellom varsler og nabo11 vedrørende grensejustering i 1994 

                                                 

8 Bergen tingrett 16-084753TVI-NOHO, dom avsagt 7.9.2016. 
9 Bergen tingrett 16-084753TVI-NOHO, kjennelse avsagt 3.1.2017. 
10 Nordhordland tingrett 09-201944TVI-NOHO, dom avsagt 14.9.2010. 
11 Gulating lagmannsrett LG -2010- 175007, dom avsagt 30.9.2011 
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2012 Oppmåling av varslers naboeiendom i nord, hvor enkelte av varslers grensepunkter ble 
stadfestet etter påvisning og enighet mellom varsler og berørte grunneiere.  

2014 Kommunen og eksternt oppmålingsfirma foretar påvisning av grense på varsler eiendom. 

2015 Begjæring til lagmannsretten om gjenåpning av saken mellom varsler og nabo som 
behandlet i tingrett og lagmannsrett i 2010 og 2011.12  

2016 Dom i tingretten mellom varsler og Fjell kommune angående retting av matrikkel og 

erstatningskrav13. Bare erstatningskrav ble behandlet. 

2017 Kjennelse i tingrett mellom varsler og Fjell kommune angående retting av matrikkel14. 
Retten avviser rettingskravet. 

2017 Deloitte foretar ekstern kartlegging av faktiske forhold  

 

 

6.2. Grensejustering i 1991 og etterfølgende forhold 
Ved gjennomføring av Deloittes undersøkelse har varsler fremmet påstander om at ansatte i Fjell kommune står 
bak korrupsjon/kameraderi ved oppmålingssaken/grensejusteringen i 1991 og etterfølgende saksbehandling. 

 

 Nærmere om bakgrunnen for grensejusteringen i 1991 og etterfølgende forhold 
Varsler og nabo ble i 1991 enige om å endre felles grense mellom eiendommene. Bakgrunnen for endringen var 
at de to eiendommene begge hadde en trekantet form, som gjorde utnytting av eiendommene uhensiktsmessige, 
særlig med tanke på utvidelse av bolighus mv. 

 

Partene ble enige om å «rette ut grensen» fra en diagonal grense fra sørvest–nordøst til en horisontal grense i 
retning vest–øst. Rekvisisjon av kartforretning ble innsendt av Fjell kommune 26.10.1990, og er signert av varsler 
og naboen. Den 14.4.1991 inngikk partene avtale om grensejustering som inneholdt en skisse som ifølge avtalen 
skal vise eksisterende og nye grenser.  

 

Protokoll over kartforretning viser at det den 12.4.1991 ble gjennomført kartforretning, hvor saksbehandler fra 

kommunen møtte sammen med varsler, nabo, samt to berørte parter som grenset til eiendommen i øst og vest. 
Protokollen er signert av varsler, nabo samt de berørte parter. En av de berørte parter møtte med fullmakt. 
Medeier i varslers eiendom signerte ikke på protokollen. 

 

Protokollen beskriver at en trekant på 80,4 m2 er overført fra varslers eiendom til naboens eiendom, mens en 
trekant på 312,8 m2 er overført fra naboens eiendom til varslers eiendom. Protokollen inneholder en håndtegnet 
skisse over de to eiendommene, med angivelse av eiendommenes grenselinjer, grensemerker, samt oppmålers 
egne kommentarer. Varsler og nabo har den 26.6.1991 fått tilsendt «Målebrev over grense» 15 fra kommunen 
mellom deres eiendommer med beskrivelse av det areal (antall kvadratmeter) som har blitt overført. 
Oversendelsen inneholder også målebrevskart fra kommunen som inneholder kartkoordinater for grensemerkene 
31, 32 og 36 med beskrivelse av hvordan grensemerkene er avmerket i marken. I tillegg inneholder målebrevet 

en skisse som viser grensen mellom varsler og nabo som en rett linje (retning øst–vest), med angivelse av 
grensemerkene. 

 

Varsler, nabo og kommunen bekrefter at både varsler og nabo har fått målebrevet til godkjenning, og at ingen 
av partene har hatt innvendinger til målebrevet, målebrevskartets eller dokumentenes innhold før dokumentet 
ble sendt til tinglysning. Grensejusteringen er registrert i grunnboken 2.7.1991. 

 

                                                 

12 Frostating lagmannsrett LF- 2015- 135335, kjennelse avsagt 15.10.2015 
13 Nordhordland tingrett 16-084753TVI-NOHO, dom avsagt 7.9.2016 
14 Bergen tingrett 16-084753TVI-NOHO, kjennelse avsagt 3.1.2017 
15 Målebrev over ny grense for varsler og naboens eiendom 26.6.1991 
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Grensejusteringen har etter det opplyste ikke vært et tema for verken varsler, nabo eller kommunen, før i 2009 
da varsler søkte om utviding av boligen og i den forbindelse gjorde nærmere undersøkelser vedrørende grensene. 

 

I perioden 2009 til dags dato har oppmålingssaken vært gjenstand for flere undersøkelser internt i kommunens 
tekniske avdelinger, den har vært gjenstand for politisk behandling, samt vurdert av flere eksterne parter. 

 

 Varslers perspektiver 
Deloitte har bedt varsler presisere hvilke konkrete hendelser eller handlinger varsler mener medfører 
korrupsjon/kameraderi i relasjon til grensejusteringen i 1991. Varsler klarer ikke overfor Deloitte å spesifisere sin 
påstand om hvilke hendelser eller handlinger som eventuelt skal utgjøre korrupsjon/kameraderi.  

 

Varsler har i sitt skriftlige materiale og i intervju med Deloitte fremmet en rekke påstander og ulike forklaringer 
som varsler mener støtter opp om varslers synspunkter. Det ligger utenfor Deloittes mandat å vurdere alle forhold 
varsler påberoper, og Deloittes vurderinger er følgelig utført i henhold til mandat.  

 

6.2.2.1. Varslers påstander om forhold før varsler ervervet eiendommen i kommunen 
Innledningsvis i intervjuet med Deloitte forteller varsler om hans vurdering av naboens byggetillatelse til boligen, 

adkomstveier, avtaler inngått av naboen med tidligere eiere av varslers eiendom, og kommunikasjon med 
kommunen. Alle disse forhold vedrører tidspunkt før varsler kjøpte sin eiendom i 1987. Varsler hevder at naboen 
på midten av 1980-tallet lurte kommunen ved å ikke gjennomføre de tiltak naboen hadde søkt om i tilknytning 
til eiendommen. Slik Deloitte oppfatter varsler, hevder varsler at disse tidlige hendelsene har medført at 
kommunen siden den gang har forsøkt å dekke over sine feil på bekostning av varsler og hans eiendom. Blant 
annet hevder varsler at kommunen gjorde feil ved plassering av naboens hus i 1986. Denne feilen mener varsler 
er den utløsende faktor for at øvrige eiendomsgrenser ikke er riktige. Som nevnt tidligere i rapporten, er det ikke 
en del av Deloittes mandat å vurdere den konkrete saksbehandlingen i sakene som vedrører varslers eller naboens 
eiendom.  

 

Uavhengig av dette, ønsker Deloitte å kommentere følgende vedrørende varslers påstander hva gjelder forhold 
før oppmålingsforretningene i 1991 og 1994.  

 

Plasseringen av naboens hus ble utført før varsler ervervet sin eiendom. På tidspunktet varsler ervervet sin 
eiendom var naboens hus allerede oppført. Varsler hadde da anledning til å sette seg inn i eiendommens 
grenseforhold og naboens husplassering. Uansett var varsler og nabo på stedet i 1991 sammen med kommunens 
saksbehandler og påviste de relevante grensepunkter for opprettelse av ny grenselinje mellom varslers og 
naboens eiendommer. Begge fikk i etterkant tilsendt målebrev og hadde anledning til å påklage innholdet i 
målebrevet dersom de mente at det som fremgikk av målebrevet hva gjelder grensenes plassering ikke var riktig. 
Varsler påklaget ikke målebrevets innhold. På denne bakgrunn er det vanskelig å se en sammenheng mellom en 
potensiell feilplassering av naboens hus i 1986 og de påstander som varsler kommer med om at hans 
eiendomsgrenser har vært påvirket av korrupsjon/kameraderi.  

 

6.2.2.2. Varsler påstander om oppmålingssaken i 1991 
Hva gjelder selve oppmålingssaken og påstandene om korrupsjon og kameraderi, hevder varsler for det første at 
kommunens saksbehandler, uten varslers, naboens eller tilgrensede naboers viten og samtykke, har flyttet 
grensemerke 36 nord og vest i terrenget på en måte som har redusert arealet til varslers eiendom.  

 

For det andre hevder varsler at saksbehandler ved oppmåling av grensen i 1991 gjorde en feil ved at det i 
saksforberedelsen til kartforretningen har blitt lagt vekt på grensemerker og koordinater fra oppmerkinger i 
området, tidligere utført av jordskifteretten. I tillegg hevder varsler at kommunen har lagt til grunn annen 
informasjon fremlagt av naboen uten varslers viten og samtykke, herunder en avtale fra 1986. Varsler mener at 
som en konsekvens av dette, skal grensemerke 36 egentlig ligge 66 cm lenger øst, slik at varslers eiendom 
dermed skal være 66 cm bredere i retning vest–øst. Varsler anfører videre at grensemerke 36 i tillegg til å ha 
blitt flyttet 66 cm østover, også har blitt flyttet ca. 100 cm nordover, nærmere varslers garasje og bolighus. 

Ifølge varsler skal denne endringen ha blitt utført av kommunens saksbehandler i perioden mellom 
oppmålingsforretningen den 12.4.1991 og 26.6.1991 da varsler og nabo fikk målebrevet til gjennomgang.  
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Slik Deloitte oppfatter varsler, hevder varsler at ansatte i kommunen har begått korrupsjon/kameraderi ved at 
resultatet ved oppmålingsforretningen enten skal ha blitt ledet i en bestemt retning, eller ved at saksbehandler 
har begått en feil som kommunen i ettertid forsøker å dekke over. 

 

For det tredje hevder varsler at kommunen ved nye gjennomganger av oppmålingssaken bevisst har kommet 

med usannheter om blant annet oppmålingsmetode, samt instruert både interne og eksterne fagkyndige som har 
vært involvert i prosessene og at kommunen dermed bedriver kameraderi. Herunder hevder varsler at kommunen 
fremsetter usannheter om hvilken effekt målemetoder benyttet tidligere ved blant annet gjennomføringen av 
varslers skyldskifte på 1950-tallet, sammenlignet med de målemetoder og måleverktøy som benyttes i dag. 
Varsler har i den forbindelse vist til at Statens Kartverk har kommet med en uttalelse som støtter opp om varslers 
synspunkter, samt at en vurdering av saken fra Bergen kommune støtter opp om at grensene til hans eiendom 
ikke er riktige.  

 

For det fjerde hevder varsler at kommunen har betalt penger eller gitt andre fordeler til ekstern oppmåler i 2014, 
som gjennomførte ny oppmåling av deler av varslers eiendom, med den hensikt at ekstern oppmåler skulle 
komme til et bestemt resultat som støttet kommunens synspunkter.  

 

For øvrig har varsler også påpekt at han oppfatter at kommunen mener at hans eiendomsgrenser ikke lar seg 
oppmåle.  

 

 Kommunens perspektiv 
På bakgrunn av gjennomgått dokumentasjon og informasjon som har fremkommet i intervju, har Deloitte forstått 
det slik at kommunen mener å ha gjennomført grensejusteringen i 1991 i henhold til de dagjeldende regler og 
på en lojal måte hva gjelder varsler og nabo. 

 

Deloitte har bedt kommunen fremlegge dokumentasjon på eventuelle rutiner for gjennomføring av 
oppmålingsforretninger/kartforretninger for perioden fra 1990-1995 og 2008–2015.  

 

Kommunen forklarer at det fra 1990-1995 ikke forelå egne nedskrevne retningslinjer, men at kommunen 

gjennomførte slike saker i henhold til delingslovens bestemmelser, samt tilhørende forskrifter. Kommunen 
forklarer at det i tillegg ble benyttet håndbok til delingsloven (Kommunal oppmåling), som ble utgitt av 
kommunenes sentralforbund og Miljødepartementet. Håndboken inneholder kommentarer og eksempler til 
gjennomføring av kartforretninger.  

  

Videre forklarer kommunen at tilhørende forskrifter ble innført i 2010 og ble benyttet som utgangspunkt for 
oppmålingsforretninger i perioden 2010-2015. Kommunen oppgir også å ha utarbeidet «sjekklister», som skal ha 
blitt oppdatert jevnlig gjennom årene, samt at det er gjennomført fagmøter med blant annet gjennomføring av 
oppmålingsforretninger på agendaen, samarbeid og erfaringsutveksling med nabokommune, og gjennomføring 
av lovkurs i regi av kartverket. I tillegg forklarer kommunen at den har matrikkelhjelp hos kartverket og diverse 
rundskriv fra departementet som benyttes i arbeid med slike oppmålingssaker. 

 

Kommunen har også hatt et langvarig samarbeid med Høgskulen i Bergen, hvor de årlig har diskutert blant annet 
gjennomføring av oppmålingsforretning i forhold til regelverket.  

 

Kommunen har på oppfordring fra Deloitte også fremlagt dokumentasjon på kommunens etiske regelverk, 
retningslinjer og prosedyrer. Deloittes vurdering av kommunens etterlevelse av sitt etiske regelverk fremkommer 
i rapportens kapittel 8. 
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6.2.3.1. Kommunens kommentarer til flytting av grensemerke 36 
Kommunen forklarer for Deloitte at oppmålingsforretningen i 1991 ble gjennomført etter delingslovens regler, 
med tilhørende forskrifter og i samsvar med kommunens praksis. Hva gjelder varslers påstand om at 
utenforliggende forhold ble inntatt i vurderingsgrunnlaget ved grensepåvisningen, har kommunen redegjort for 
sitt synspunkt. Kommunen uttaler at oppmålingsforretningen/grensejusteringen ble gjennomført etter 

innkommet felles søknad fra varsler og nabo, inkludert vedlegg, noe som gjenspeiles i protokoll og tinglyst 
målebrev.   

 

Det har blitt påpekt fra kommunens side at det normalt gjennomføres enkelte forberedelser for å planlegge den 
praktiske gjennomføringen av kartforretninger, herunder å orientere seg om type eiendom, sted for kartforretning 
og vurdering av informasjon som kan lette arbeidet med å identifisere grenser/grensepunkter som er gjenstand 
for oppmåling. Det er uttalt fra kommunen at deler av forberedelsen bestod i å utarbeide en forenklet skisse over 
arealet som skulle påvises. Kommunen har tilkjennegitt at skissen ble basert på punkter fastlagt av 
jordskifteretten i forbindelse med en større sak i området hvor varslers eiendom ligger. 

 

Det presiseres imidlertid fra kommunen at oppmålingsforretninger har som formål å dokumentere de 
grensepunkter som eierne av eiendommene er enige om og påviser. Kommunen har ikke en selvstendig rolle i 

slike saker. De grensepunkter som påvises av partene, nedtegnes av kommunen før målebrev utferdiges og 
oversendes partene for kontroll og deretter tinglysning. Kommunens forberedende arbeid er ikke av 
bestemmende karakter for det faktiske målebrevet som utformes.  

 

I relasjon til varslers påstand, har kommunen erkjent overfor varsler at grensepunkt 36 ble flyttet i etterkant av 
at partene var på stedet for påvisning, og at dette fremkom av målebrevet varsler og nabo fikk oversendt for 
verifikasjon. Kommunen har forklart at partene i fellesskap påviste grensepunkt 36 i marken og markerte dette. 
Ved kommunens etterarbeid i forbindelse med oppmålingsforrenting på stedet, oppdaget saksbehandler at det 
på bakgrunn av data innhentet på stedet forelå en feil av den fysiske plasseringen av grensepunkt 36 ved at det 
var satt 66 cm inn på eiendommen til naboen i øst og avmerket «GRM.STEIN» (grensemerke i stein). Kommunens 
endring bestod i å trekke grensepunktet tilbake til grenselinjen, og medførte derfor ingen materiell endring 
sammenlignet med hva partene var enige om på stedet, og medførte heller ingen endring i arealstørrelsen på 

varslers eiendom. At grensemerket er korrigert fremgikk også av målebrevet varsler og nabo fikk til gjennomsyn 
før tinglysning, hvor beskrivelsen av grensepunkt 36 ble endret til «GRM. JORD» (grensemerke i jord).  

 

Kommunen fremholder at det er partene selv som må bli enige om sine felles grenser og grensepunkter. Det 
tilligger ikke kommunen å vurdere underliggende avtaler, eller å vurdere rimeligheten av de grensejusteringer 
som partene enes om. Kommunen oppfatter at kartforretningen ble gjennomført lojalt i henhold til partenes 
avtaler og påvisninger av grensepunkter i terrenget, noe som gjenspeiles i partenes aksept av målebrevet før 
tinglysning, manglende kommentarer til gjennomføringen av selve kartforretningen, manglende bruk av 
forvaltningsrettslige klageordninger og det faktum at partene har innrettet seg lojalt og uten konflikt i 17 år frem 
til 2009. 

 

6.2.3.2. Kommunens kommentarer til usannheter og instruksjon 
Deloitte forstår det slik at varsler er av den oppfatning at kommunen på selvstendig grunnlag har fastsatt 
grensene på hans eiendom. Varsler viser til en kartskisse utarbeidet av kommunen fra 1994, som ikke er tinglyst. 
Til dette kommenterer kommunen at kartskissen som varsler referer til er et illustrasjonskart som er utarbeidet 
basert på data kommunen hadde tilgjengelig for grensepunkter på varslers eiendom, hvor det ikke allerede forelå 
påviste, oppmålte, koordinatfeste og tinglyste grensepunkter. Kommunen forteller at dataene blant annet 
stammer fra kartlegginger foretatt av jordskifteretten. For ordens skyld nevnes det at ved 
oppmålingsforretningene i 1991 og 1994 ikke ble foretatt oppmåling og påvisning for alle av varslers 
grensepunkter, da dette ikke var nødvendig for gjennomføring av de rekvirerte oppmålingsforretningene. Det 
fremgår av gjennomgått dokumentasjon at kommunen ved flere anledninger har tilskrevet varsler og forklart 
forholdene rundt denne skissen, samt at varsler står fritt til å be om oppmåling/påvisning av alle sine 
grensepunkter i henhold til regelverk.  

 

Kommunens vurdering er at det av delingslovens regler, som var gjeldende på tidspunktet for oppmålingen, 
fremkommer at det er en eiendoms grunneier som har bestemmelsesrett over egne grenser. Ved endringer av 
eiendomsgrense eller grensepunkt, vil det hele tiden være den siste grenseendring som danner grunnlaget for 
nye disposisjoner. Det medfører at eiendomsgrenser ikke kan tilbakeføres til tidligere tilstander, uten at alle 
parter (naboer) som vil bli berørt av tilbakeføringen har samtykket. Dette vil være et privatrettslig forhold mellom 
de berørte eiendommer, som er kommunen uvedkommende. Ved enighet mellom de berørte eiendommer kan 
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kommunen bistå med å dokumentere partenes enighet. Basert på informasjon som har fremkommet i intervju er 
det Deloittes forståelse at kommunen har kommunisert dette synspunktet til varsler ved gjentatte anledninger.  

 

Vedrørende varslers påstand om at kommunen motsetter seg oppmåling av varslers eiendomsgrenser, oppfatter 
Deloitte kommunen slik at det ikke er påstått at grensene ikke lar seg oppmåle. Imidlertid ser kommunen ut til 

å forklare varsler at eiendomsgrensene ikke lar seg oppmåle i henhold til skyldskiftet av flere årsaker. Blant annet 
at partene har inngått egne avtaler om grensejustering som fraviker skyldskiftet, at området til en viss grad har 
endret karakter gjennom bebyggelse mv., samt at det er ulikheter ved målemetoder fra skyldskiftet til dagens 
oppmålingsmetoder. Hva gjelder varslers og kommunens uenigheter om hvilken effekt ulike målemetoder kan ha 
på differanse i grenselengder, har kommunen vært klar på at det kan oppstå differanse mellom en grenses lengde 
dersom man sammenligner skyldskifters angivelse av grenser med dagens mer moderne målemetoder hvor det 
benyttes andre verktøy sammenlignet med 1950-tallet da skyldskiftet for varslers eiendom ble gjennomført.  

 

Hva gjelder varslers generelle påstander om at kommunen forsøker å dekke over feil som saksbehandler har 
begått, har kommunen gjentatte ganger vist til at varsler har blitt tatt alvorlig fra første gang han tok kontakt 
med kommunen i 2011 på bakgrunn av det varsler mente var feil ved hans eiendomsgrenser. Kommunen har 
vist til at det har vært gjennomført grundige undersøkelser fra kommunens side, og at kommunen har vært åpen 

på at eventuelle feil skulle avdekkes. Det påpekes også av kommunen at det har vært en åpenhet om eventuelle 
funn av feil, og eventuelt utbetaling av erstatning til varsler dersom det forelå erstatningsbetingende feil fra 
kommunens side. Kommunen viser imidlertid til at de feil som er avdekket ikke har hatt betydning for resultatet 
av oppmålingsforretningene, og at det ikke foreligger noen erstatningsbetingende feil i saken.  

 

6.2.3.3. Kommunens kommentarer til påstått utilbørlig betaling til ekstern oppmåler 
Deloitte får forklart at i perioden 2009 til 2014 ble det gjennomført flere oppmålinger knyttet til varslers eiendom, 
blant annet grensene i nord og øst.  

 

Av dokumentasjonen fremkommer at varsler i 2014 rekvirerte ny oppmålingsforretning for klarlegging av 
grensene mot nord og øst. Kommunen forklarer at grunnet det høye konfliktnivået ble kartforretningen 
gjennomført av en ny saksbehandler, uten tidligere tilknytning til saken. I tillegg ble det etter påtrykk fra varsler 

innhentet en ekstern oppmåler for å gjennomføre en uavhengig vurdering. Dokumentasjonen viser at 
kartforretning ble gjennomført 13.5.2014. Kommunen påpeker at det oppstod uenighet med varsler om 
målemetoden og kommunens adgang til å fastsette grenser hvor ikke alle parter var enige om de eksakte 
grensemerker. Uenigheten medførte at grense mot øst i 2014 ble tinglyst som «omtvistet», uten at det ble 
kommet til enighet om de konkrete grensepunkter.  

 

Kommunen hyret inn ekstern oppmåler under eksisterende rammeavtale, og mener å ha fakturert varsler i 
henhold til gjeldende gebyrsatser, samt betalt ekstern oppmåler i henhold til rammeavtalens priser.  

 

 Andre berørte parters perspektiv 
Basert på informasjon som har fremkommet i intervju er det Deloittes forståelse at andre berørte parter oppfatter 

at det ikke var noen utilfredshet eller klager etter makeskifte i 1991, og at det var varslers byggesøknad i 2009 
som ble den utløsende faktoren som har ført til de konflikter som i dag foreligger i forbindelse med 
grensejusteringen.  

 

Deloitte oppfatter at Bergen kommunes vurdering av saken er at dagens kart gjenspeiler det varsler og nabo så 
ut til å ha vært enige om ved oppmålingsforretningene i 1991 og 1994, og at disse oppmålingsforretningene 
innebærer at partene selv har valgt å fravike de grensebeskrivelser som fremgår av skyldskiftene for 
eiendommene.  

 

Naboen stiller seg uforstående til at han har fått noen fordeler og benekter at han skal ha gitt noen penger eller 
fordeler for at kommunen skulle gjennomføre oppmålingen til gunst for ham. Dette begrunnes med at nabo og 
varsler hadde inngått avtale om å gjennomføre makeskifte og at partene hele tiden hadde vært enig om at slik 

justering skulle skje. Partene har også innrettet seg lojalt til endringen, for eksempel ved at varsler har bygget 
huset sitt over den gamle diagonale grensen og etterlever dermed 1991 endringen. Naboen har avkreftet at det 
ble sendt inn dokumenter til kommunen som var ukjente for varsler. Naboen påpeker at det er merkelig at varsler 
hevder å ikke ha kjennskap til avtalen fra 1986 ettersom naboen hevder avtalen ble sendt inn ved varslers egen 
byggesøknad for garasjen i 1987. 
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Det påpekes videre av naboen at han i realiteten ikke har mottatt noen fordel all den tid det ikke ble betalt 
vederlag mellom partene og naboen fikk overført til seg 80,4 kvm, mens varsler fikk overført til seg 312,8 kvm.  

 

Øvrige involvert parter har på direkte spørsmål fra Deloitte, stilt seg uforstående til varslers påstander og 
benektet at det skal være mottatt eller gitt noen form for fordeler for å komme til bestemte resultat. Eksterne 

aktører som har vært involvert i saken mener å ha utstedt fakturaer til kommunen på ordinære vilkår.  

 

 Deloittes vurdering 
Deloitte har undersøkt potensielle relasjoner mellom de involverte parter, eller deres nærstående, for å søke å 
avdekke eventuelle interesser eller fordeler involverte parter kan ha hatt i anledning grensejusteringen i 1991. 
Det har også vært gjort søk i offentlige registre for å avdekke relevante verv og direkte og indirekte eierandeler 
for involverte parter og eventuelle nærstående. Undersøkelsene har ikke avdekket noen åpenbare relasjoner, 
interesser eller fordeler for kommunen, kommunens ansatte, øvrige involverte parter eller disses nærstående.  

 

Deloitte finner gjennom undersøkelsene heller ikke grunnlag som støtter opp om varslers anførte motiver hva 
gjelder usannheter fremsatt av kommunen. Deloittes vurdering er også at flere av de påståtte usannhetene fra 
kommunen har sin bakgrunn i misforståelse av regelverk, samt den uheldige og til tider svært negative 

kommunikasjonen mellom varsler og kommunen. Blant annet oppfatter Deloitte at varsler tar enkeltutsagn ut av 
kontekst, som for eksempel at varsler viser til Bergen kommune sin uttalelse i forbindelse med ekstern vurdering 
hvor det uttales fra Bergen kommune at «Målene som er oppgitt i skylddelingsforretningen ser det ut som, av en 
eller annen grunn, at partene har valgt «å se bort fra» under kartforretningene i 1991 og 1994.» Denne uttalelsen 
ser ut som at varsler benytter som et argument for at kommunen skal ha endret grensene til varsler eiendom 
som avviker fra skyldskiftets beskrivelse av eiendomsgrensene. Deloitte oppfatter imidlertid at denne uttalelsen 
sikter til at varsler og nabo har eiendomsgrenser i dag som ikke er i fullt samsvar med skyldskiftenes beskrivelser, 
og det er jo nettopp det som er konsekvensen av det varsler og nabo ble enige om i 1991 og 1994 og de 
grenseendringer som da ble gjennomført.  

 

I relasjon til dette har varsler hevdet at kommunen har løyet om hvor de har innhentet bakgrunnsdata i sitt 
forberedende arbeide, nærmere bestemt hevder varsler at kommunen har benyttet informasjon og målinger 

foretatt av jordskifteretten i forbindelse med andre oppmålingssaker i området, samt at jordskifterettens målinger 
var feil. 

 

Under kontradiksjonen fra varsler, fremlegger varsler ytterligere skriv hvor han refererer til samtaler med 
jordskifteretten, samt kartutskrifter fra jordskifterettens arkiv, datert i 1980 og 1982. I følge varsler har det ikke 
blitt avsagt dom i jordskifteretten som vedrører hans eiendom. I følge varsler foretar jordskifteretten flere 
vurderinger av varslers sak, tidligere oppmålingssaker mv. Deloitte er ikke kjent med hvilken dokumentasjon 
jordskifteretten har blitt presentert med og kan ikke verifisere rettens vurdering slik det fremgår av varslers skriv. 
Deloitte registrer at jordskifteretten anbefaler varsler at eiendommen oppmåles ved jordskiftesak. Denne 
anbefalingen er i tråd med blant andre tidligere uttalelser fra kommunen selv. 

 

Det tilligger ikke Deloittes mandat å vurdere hvordan jordskifteretten på 1980- tallet foretok sine vurderinger og 
oppmålinger, eller hvilke oppmålinger som er foretatt. Deloitte finner likevel grunn til å knytte enkelte 
kommentarer til dette punktet.  

 

Deloitte har ikke undersøkt alle jordskifterettens avgjørelser for de aktuelle eiendommene og ytterligere 
informasjon kan foreligge. Imidlertid bemerker Deloitte at de kart som varsler fremlegger fra jordskifterettens 
arkiver viser inntegnet flere grenselinjer og grensepunkt. På kartet fremgår også enkelte grenselinjer og 
grensepunkter for varslers eiendom.16 Slik Deloitte oppfatter varsler er det nettopp for disse grensepunktene hvor 
han hevder kommunen har benyttet jordskifterettens mål som utgangspunkt i sin saksforberedelse.  

 

Det bemerkes at Deloitte ikke har verifisert varslers påstander og Deloitte er ikke kjent med om de aktuelle 
kartene som varsler fremlegger på noe tidspunkt har blitt benyttet av kommunen. Deloitte er ikke kjent med 

hvordan disse grensepunktene har blitt innhentet og nedtegnet, men det må presiseres at disse kartene er datert 

                                                 

16 Følgende grensepunkter er merket av i kartet datert 6.5.1982 for varslers eiendom: Grensemerke 22, 28, 20, 19, 11 
og 21. 
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i 1982 og følgelig er utstedt fem år før varsler kjøpte sin eiendom. Det er Deloittes vurdering at all den tid det 
forelå informasjon om grensene av varslers eiendom på tidspunktet han ervervet eiendommen, hadde varsler 
den gang da adgang til å foreta de nødvendige undersøkelser om eiendommens grenser allerede da dersom det 
var av særlig viktighet for varsler. All den tid informasjon om grenselinjer og grensepunkter fra jordskifterettens 
arkiver var tilgjengelig for kommunen i 1994 finner Deloitte det ikke kritikkverdig at kommunen har benyttet 

denne informasjon i forberedelsen til gjennomføringen av kartforretningen i 1994, i mangel på annen relevant 
informasjon å ta utgangspunkt i sin saksforberedelse. Det må igjen kommenteres at skissen varsler har henvist 
til som bevis på sine påstander aldri har blitt tinglyst, men bare blitt benyttet som en kladd av kommunen i 
forkant av selve oppmålingsforretningen.  

 

Når det gjelder varslers henvisning til uttalelse fra Statens Kartverk om konsekvenser av ulike målemetoder, vil 
Deloitte påpeke at varsler utelukkende har vist til en kort uttalelse fra Statens Kartverk som oppfattes som en 
generell uttalelse om hvordan avstanden mellom grensepunkter kan variere avhengig av målemetode. Deloitte 
oppfatter imidlertid at varsler og hans tilstøtende naboer har ulik oppfatning av hvor grensepunktene skal ligge, 
noe som påvirker avstanden mellom grensepunktene. Dette har blant annet medført at en av grenselinjene til 
varslers eiendom er matrikkelført som «omtvistet». Varsler har unnlatt å fremlegge det spørsmål varsler stilte 
Statens Kartverk da denne uttalelsen ble gitt. Det er derfor ikke grunnlag for Deloitte å vurdere konteksten 

Kartverkets svar ble gitt.  

 

Hva gjelder varslers påstander om korrupsjon og kameraderi i relasjon til at kommunen på eget initiativ og uten 
samtykke fra de berørte parter har endret grensepunkt 36, har Deloitte følgende kommentarer.  

 

Deloitte finner grunn til å presisere at det er kritikkverdig at kommunen foretok korrigering av grensepunkt 36 
uten at partene var til stede eller eksplisitt å ha informert partene om endringen før partene mottok målebrevet 
til gjennomlesning. På bakgrunn av varslers påstander oppfatter Deloitte at varsler reiser spørsmål om 
kommunens saksbehandler har mottatt fordeler eller hatt egeninteresser i å gjøre denne korrigeringen. 
Kommunen og øvrige involverte parter, utenom varsler, er imidlertid slik Deloitte forstår det av den formening 
at korrigeringen av grensepunktet bare var en formell endring som ikke har medført noen materiell endring av 
det partene var enige om under oppmålingsforretningen. 

 

De nye grensepunktene etter justering av eiendomsgrense mellom varsler og nabo, herunder grensepunkt 36, er 
koordinatfestet i målebrevet i henhold til dagjeldende forskrift til delingsloven. Koordinatene var påført 
målebrevet da varsler og nabo fikk målebrevet til kontroll før tinglysning. Koordinatene som fremgår av 
målebrevet, som partene fikk til gjennomgang og vurdering i 1991, fremkommer i kartverkets kartkoordinater 
og viser at grensepunkt 31 og 32 ligger på linje med garasjens bakkant. Etter Deloittes vurdering hadde varsler 
på dette tidspunktet anledning til å kontrollere hvorvidt koordinatene stemte overens med målingen gjennomført 
i marken. Når varsler ikke benyttet seg av denne kontrollmuligheten og ikke har klaget på målebrevet innen den 
fastsatte frist, er dette forhold som varsler står nærmest til å bære risikoen for.  

 

Videre viser gjennomgått dokumentasjon at varsler først i 2009 oppdaget at grensen etter hans mening lå for 

nærme huset da varsler søkte om påbygg av boligen. Deloitte finner ikke dokumentert at varsler i rekvisisjon av 
kartforretning forutsetter at kommunen ved grenseoppmålingen skulle hensynta varslers fremtidige byggeplaner. 
I alle tilfeller påhviler det eierne av eiendommene å enes om felles grenser, noe som tilsier at varsler selv hadde 
et ansvar for å påse at grensen ble plassert i henhold til hans fremtidige byggeplaner.  

 

Deloitte har gjennom sine undersøkelser ikke identifisert forhold som tilsier at kommunens ansatte har kommet 
i en situasjon som har medført konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Deloitte kan ikke 
se at dette forholdet, til tross for at det er kritikkverdig overfor kommunen, er egnet til å verifisere varslers 
påstander om korrupsjon og kameraderi.  

 

Når det gjelder anførsler om utilbørlig fordeler for ekstern oppmåler, viser Deloittes gjennomgang av 
dokumentasjon at ekstern oppmåler ble hyret inn og betalt i henhold til eksisterende rammeavtale med 

kommunen. Ekstern oppmåler har fakturert Fjell kommune i henhold til medgått tid. Varsler har så mottatt faktura 
fra kommunen som samsvarer med kommunens lokale forskrifter om kommunale gebyrer i 2013, som var 
gjeldende på tidspunktet for varslers rekvisisjon. Deloitte har ikke funnet informasjon som tilsier at det er foretatt 
andre overføringer. Det er videre Deloittes vurdering at det må være adgang for en kommune å benyttes 
tjenesteleverandører under eksisterende rammeavtaler, uten at en slik leveranse skal betraktes som utilbørlig, 
såfremt oppdraget innhentes og gjennomføres på ordinære vilkår. Deloitte har ved sine undersøkelser ikke 
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identifisert forhold som tilsier at ekstern oppmåler har blitt påvirket til å gjennomføre oppmålingen i en bestemt 
retning. 

Deloitte nevner også at deler av forholdene kommentert ovenfor, er behandlet av domstolene både i 2010, 2011, 
2016 og 2017. Dom fra 2010 i sak mellom varsler og nabo gjelder primært kartforretningen i 1994, men tingretten 
knytter enkelte bemerkelser til grensejusteringen i 1991, som er relevante ved vurderingen av varslers påstander. 

Blant annet kommenteres det i dommen, at varsler i realiteten har fått overført til seg et større areal enn nabo 
ved en sammenligning av de totale overførte arealene i henholdsvis 1991 og 1994. I dom fra 2016, hvor retten 
kom frem til at erstatningskravene var foreldet, uttales det blant annet at «en rekke tvilsomme spørsmål reiser 
seg om hvorvidt de alminnelige vilkår for erstatning foreligger. Ikke minst det økonomiske tap fremstår som 
tvilsomt», og at «slik retten forstår søksmålet nå er kravet om retting av matrikkelen en form for «omkamp» om 
det areal som ved dom i 2010 ble sagt å tilhøre [naboens eiendom]». 

 

Etter dokumentgjennomgang, gjennomføring av intervjuer og undersøkelser av relasjoner mellom varsler, 
berørte parter og kommunens ansatte, har Deloitte ikke funnet grunnlag som kan verifisere påstander om forhold 
knyttet til korrupsjon og kameraderi i kommunen i forbindelse med kommunens oppmåling av grenser til varslers 
eiendom i 1991 og ved etterfølgende saksbehandling og oppmålinger. 

 

6.3. Grensejustering i 1994 og etterfølgende forhold 
 

 Nærmere om bakgrunnen for grensejusteringen i 1994 og etterfølgende forhold 
Varsler og nabo har oppført en dobbelgarasje på varslers eiendom. Arealet som garasjen står på ligger ved 
grensen til naboens eiendom. Det opplyses i intervju at varsler oppførte sin del av garasjen i 1987, mens naboen 
oppførte sin del av garasjen i 1988. Etter det opplyste ble det sendt inn to separate byggesøknader til kommunen. 

Varsler og nabo har i intervju forklart at de på tidspunktet for oppføringen var venner og benyttet arealet i 
tilknytning til garasjen i fellesskap. Naboen ble gitt rett til å disponere over grunnen som garasjen til naboen stod 
oppført på etter avtale som ble inngått mellom varsler og nabo i 1993, samt et ytterligere areal ved garasjen.17 
I avtalen reguleres naboens bruk av det aktuelle arealet. Grensene for arealet er beskrevet med himmelretninger 
og antall cirka meter på de ulike grensene. Partene var enige om at avtalen kunne tinglyses på varslers eiendom, 
men naboens forsøk på tinglysing ble avvist, og på denne bakgrunn ble det sendt søknad til kommunen om 

fradeling av garasjeparsell fra varslers eiendom til naboens eiendom etter enighet mellom partene.  

 

Det ble så avholdt oppmålingsforretning den 22.9.1994 av hele naboens eiendom, og samme dato inngikk varsler 
og naboen en skriftlig avtale om grensejustering.18 Målebrev som fulgte kartforretningen ble utstedt 29.9.1994 
og tinglyst. Av tinglyst målebrev fremgår at 124,6 m2 ble overført fra varsler til naboen. Kommunen har lagt til 
grunn at varsler ikke mottok kopi av målebrevet før det ble sendt til tinglysning ettersom det ikke lar seg 
dokumentere av kommunens protokoller hvorvidt dette ble sendt ut, og ettersom varsler hevder å ikke ha mottatt 
dette.  

 

Som nevnt ovenfor oppstod det uenighet mellom varsler og nabo i 2009 om størrelsen på det overførte arealet. 
Uenigheten resulterte i at naboen i 2010 tok ut stevning ved Nordhordland tingrett mot varsler med påstand om 

at areal fradelt varslers eiendom i 1994 tilhører nabo. Naboen vant frem med sine påstander både i tingretten og 
lagmannsretten.  

 

Varsler begjærte i 2015 saken gjenåpnet for Frostating lagmannsrett. Lagmannsretten forkastet enstemmig 
begjæringen om gjenåpning med den begrunnelse at lagmannsretten fant det åpenbart at de nye bevisene fra 
varsler ikke var tilstrekkelige, verken for seg eller samlet.19  

 

Varsler tok så ut søksmål mot kommunen i 2016 som også vedrørte arealoverføringen i 1994, hvor varsler krevde 
erstatning for saksomkostninger som varsler ble ilagt i rettsakene mot naboen i 2010 og 2011, samt erstatning 
for verditap på egen eiendom ved fradeling av parsell i 1994. Det totale erstatningskravet fra varsler mot 
kommunen var på kr 1 400 000, i tillegg til saksomkostninger.20 

                                                 

17 Dokument «Avtale om disponering av grunn til garasje og biloppstillingsplass», datert 27.8.1993 
18 Dokument «Avtale om grensejustering», datert 22.9.1994. 
19 LF-2015-135335, avsagt kjennelse 15.10.2015. 
20 Sak 16-084753TVI-NOHO, dom avsagt 2016 og kjennelse avsagt 2017.  
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 Varslers perspektiv 
Deloitte har ved flere anledninger bedt varsler presisere hvilke konkrete hendelser eller handlinger varsler mener 
medfører korrupsjon/kameraderi i relasjon til arealoverføringen i 1994. Varsler klarer ikke overfor Deloitte å 
spesifisere sin påstand om hvilke hendelser eller handlinger som eventuelt skal utgjøre korrupsjon/kameraderi.  

 

Deloitte har også spurt varsler om å utdype om varsler har grunnlag for å tro at enkeltpersoner i kommunen eller 
andre berørte parter aktivt eller passivt har gitt eller mottatt utilbørlige fordeler i relasjon til grensejusteringen 
av varslers eiendom i 1994. Herunder om varsler har grunnlag for å tro at det har blitt betalt bestikkelser til 
ansatte i kommunen. Varsler har imidlertid ikke kunnet utdype disse spørsmålene, utover å be Deloitte foreta 
egne undersøkelser. Underveis i Deloittes undersøkelser har varsler justert sine påstander. 

 

Basert på skriftlig materiale og intervju med varsler, er det Deloittes forståelse at varsler mener at kommunen 
ved gjennomføringen av grensejusteringen i 1994, uten varslers viten og samtykke, har overført et større areal 
til naboen enn hva varsler og nabo hadde avtalt seg imellom. Varsler utdyper i intervju at kommunens angivelige 
feil har medført fordeler for naboen, samt at kommunen har hatt en egeninteresse i å dekke over eventuelle feil 
kommunen har begått. Slik Deloitte forstår det, er det disse forhold varsler mener utgjør korrupsjon/kameraderi.  

 

Varsler forklarer i intervju med Deloitte at naboen hadde garasje på varslers eiendom, og at de var enige om at 
nabo skulle få overført den delen av tomten som lå under garasjen. Varsler forklarer også at det ble sendt en 
rekvisisjon med kart til kommunen, og at kommunen gjorde et vedtak. Søknaden gjaldt ifølge varsler, fradeling 
av grunn under naboens del av felles garasje. Varsler bekrefter at han mottok et varsel fra kommunen, at det 
ble gjennomført en oppmålingsforretning på stedet, og at det ble utarbeidet en protokoll hvor varsler signerte på 
at han var til stede.  

 

Ifølge varsler kom kommunens saksbehandler til plassen og i fellesskap ble garasjehjørnene til naboens garasje 
markert i tråd med ønskene til varsler og naboen. Varsler forteller så at alle gikk fra stedet etter oppmålingen, 
og at varsler i 2009 oppdaget at innkjørselen til varsler var overført til naboen, og da i strid med varslers ønske 
og samtykke fra 1994. I den forbindelse påpeker varsler at det ikke er satt opp grensemerker, at varsler ikke har 
mottatt målebrev, og at det heller ikke fremgår av postlisten til kommunen at det er sendt kopi av målebrevet til 

varsler. Varsler hevder at kartet som ble sendt inn sammen med rekvisisjonen for arealoverføringen, reflekterte 
at det bare var grunnen under garasjen som skulle overføres til naboen, og forteller at det «sies» at kartet er 
borte fra kommunens arkiver. Varsler mener selv å være i besittelse av originalen etter å ha funnet denne i 2013 
ved en tilfeldighet under opprydding i varsler bolig. Det påpekes fra varsler at kommunen nekter å se på dette 
på nytt i lys av ny dokumentasjon.  

 

Varsler mener at det i rekvisisjonen stod at 34 kvm skulle overføres til naboens eiendom, men at kommunens 
saksbehandler, etter å ha kommet tilbake på kontoret sitt etter oppmålingsforretningen på stedet, har laget en 
ny skisse og/eller forfalsket innholdet i kartforretningsprotokollen med det resultat at det ble overført 134 kvm 
til naboen. Ifølge varsler har kommunen løyet fordi varsler ikke har fått målebrev, fordi det ikke er satt ned 
grensemerker, og fordi kommunens saksbehandler angivelig skal ha laget en kartskisse over areal som skulle 

overføres som medførte en større arealoverføring enn det varsle og naboen var enige om seg imellom.  

 

Det påpekes fra varsler at det bare er én person som har hatt gevinst av disse angivelig feilene begått av 
kommunen, og varsler viser til at naboen har fått tilført til seg varslers innkjørsel på bakgrunn av kommunens 
feil.  

 

På direkte spørsmål fra Deloitte om hvilken interesse kommunen eller kommunens saksbehandler skulle ha av å 
gi naboen en fordel i forbindelse med arealoverføringen, svarer varsler at han ikke vet hvilken interesse dette 
skulle være utover å forsøke å dekke over egne begåtte feil.  

 

For øvrig har det også blitt bemerket fra varsler at overføringen av hele arealet til naboen, som da også innebar 
innkjørselen til varsler, var ulovlig på bakgrunn av offentligrettslige krav21 22om at det skal være tilkomstvei frem 

til eiendom, noe varsler da ble frarøvet.  

                                                 

21 Lov av 14. juni 1985 nr. 77 Pan- og bygningsloven (opphevet) § 66.  
22 Lov av 27. juni 2008 nr. 71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 27-4.  
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 Kommunens perspektiv 
På bakgrunn av gjennomgått dokumentasjon og informasjon som har fremkommet i intervju, har Deloitte forstått 
det slik at kommunen mener å ha gjennomført arealoverføringen i 1994 i henhold til de dagjeldende regler og på 
en lojal måte overfor varsler og nabo. Kommunen erkjenner at mindre saksbehandlingsfeil har blitt begått, men 
uttaler at disse ikke har påvirket resultatet. Disse kommenteres nærmere under. 

 

Kommunen har påpekt at rekvisisjon om arealoverføring som ble innsendt kommunen i 1994 ble behandlet av 
en annen saksbehandler enn den saksbehandler som utførte selve oppmålingsforretningen på varsler eiendom, 
og at arealoverføringen er gjennomført i tråd med rekvisisjon og vedtak i kommunen. Det påpekes også av 
kommunen at dette er gjenspeilet i både protokoll og målebrev, og at dette for øvrig også er bekreftet etter 
behandling av problemstillingene i to instanser for domstolene.  

 

Som nevnt har kommunen ikke kunnet dokumentere at det ble sendt kopi av tinglyst målebrev til varsler etter 
gjennomført oppmålingsforretning i 1994, og at kommunen da legger til grunn at varsler ikke fikk dette tilsendt. 
Varsler mener også selv å ikke ha mottatt slikt målebrev. Kommunen har gitt uttrykk for at det er beklagelig, 
men har samtidig vist til at varsler var med på en kartforretning tre år tidligere i 1991, og at det således var 
kjent for varsler at det utstedes og tinglyses målebrev i etterkant av kartforretning. Det er kommunens vurdering 

at varsler selv har hatt anledning til å etterlyse målebrev for kontroll. Kommunen har også vist til at det først er 
16 år senere varsler tar opp forhold vedrørende denne oppmålingsforretningen.  

 

Det har også vært påpekt fra kommunens side at det på tidspunktet for arealoverføringen var delingsloven som 
utgjorde gjeldende regelverk, i motsetning til i dag hvor delingslovens er opphevet og det er matrikkellovens 
bestemmelser som benyttes. Begrepet «arealoverføring» er i dag er søknadspliktig overføring av areal over 5%, 
at det skal tinglyses og at det skal oppgis pris for kjøpt areal når dette tinglyses. Etter delingsloven som gjaldt 
på tidspunktet i 1994, var mindre strenge regler for grensejustering sammenlignet med reglene i matrikkelloven 
i dag. I dag er det en grense på 5 % slik at det i dag ikke ville vært anledning til å gjennomføre en slik 
arealoverføring som ble gjennomført i 1994, men at dette på tidspunktet var i henhold til gjeldende delingslov 
hvor det var lagt til grunn en grense på 20 %. Det ble laget målebrev over naboens eiendom. 

 

Varsler har i den forbindelse kritisert at kommunen ved gjennomføringen av arealoverføringen også målte andre 
grenser på naboens eiendom mot nord mens varsler ikke var til stede. I den forbindelse påpeker kommunen at 
varsler ikke var til stede ved disse grensemålingene fordi varsler ikke var tilgrensende nabo til disse andre 
grensene.  

 

Når det gjelder varslers påstander om overføring av innkjørsel til naboen er ulovlig som følge av offentligrettslige 
krav til tilkomst til varsler eiendom og bolig, påpekes det at lovlig atkomst til vei etter overnevnte offentligrettslige 
krav ikke forutsetter eierskap til grunnen, men at også avtale med grunneier om atkomst tilfredsstiller slike 
offentlig rettslige krav. Dette er også behandlet og bekreftet ved lagmannsrettens behandling av saken mellom 
varsler og nabo. 

 

 Andre berørte parters perspektiv 
Basert på informasjon som har fremkommet i intervju er det Deloittes forståelse at de berørte partene oppfatter 
at det ikke var noen utilfredshet eller klager etter arealoverføringen i 1994, og at det var varslers byggesøknad i 
2008 som ble den utløsende faktoren som har ført til de konflikter som i dag foreligger i forbindelse med 
arealoverføringen.  

 

Varslers forståelse av at det kun ble målt to punkter på naboens garasjen ved selve gjennomføringen av 
oppmålingsforretningen på stedet, støttes opp av annen informasjon Deloitte har fått. Det påpekes imidlertid at 
andre involverte parter har vist til at det var andre grunneiere og naboer til stede ved oppmålingsforretningen 
som det ikke ville vært nødvendig å varsle, og som heller ikke ville hatt en interesse eller rett til å være til stede, 
dersom det var slik at det bare var grunnen under selve naboens del av fellesgarasje som skulle overføres slik 
varsler hevder. Det har også i den forbindelse blitt påpekt at det under rettsaken mellom varsler og naboen ble 

ført vitner som var til stede ved oppmålingen som kunne bekrefte at deres forståelse av formålet med 
oppmålingsforretningen, var at hele arealet som ble overført, skulle overføres.  
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I intervju har også naboen forklart at en av grunneierne som grenser til det areal naboen hadde fått overført til 
seg, og som varsler finner omtvistet, kontaktet naboen etter oppfordring fra varsler i den betydning at varsler 
var innforstått med at naboen eide det overførte areal.  

 

På direkte spørsmål fra Deloitte om naboen sendte inn dokumenter til kommunen i forbindelse med 

arealoverføringen som var ukjente for varsler, har naboen avkreftet dette. Naboen påpeker at det er merkelig at 
varsler hevder å ikke ha kjennskap til en avtale fra 1986 ettersom varsler selv sendte inn denne avtalen da 
varsler sendte inn byggesøknad for garasjen. Naboen forklarer at varsler påstår at naboen har endret på 
rekvisisjonen for arealoverføringen ved å påføre et 1-tall, slik at rekvisisjonen ble endret fra 34 kvm til 134 kvm. 
Naboen forteller i den forbindelse at om det skulle være tilfellet, så hadde det ikke vært noe behov for å varsle 
øvrige tilgrensende grunneiere fordi disse da ikke hadde grunn som grenset til tomten under garasjen.  

 

 Deloittes vurdering 
Deloitte har undersøkt potensielle relasjoner mellom de involverte parter for å søke å avdekke eventuelle 
interesser eller fordeler involverte parter kan ha hatt i anledning arealoverføringen i 1994. Det har også vært 
gjort søk i offentlige registre for å avdekke relevante verv og direkte og indirekte eierandeler for involverte parter 
og eventuelle nærstående. Undersøkelsene har ikke avdekket noen åpenbare relasjoner, interesser eller fordeler 

for involverte parter eller deres nærstående hva gjelder arealoverføringen i 1994.  

 

Problemstillinger som gjelder grensejusteringen i 1994 mellom varsler og nabo er behandlet ved to 
domstolsinstanser, hvor det foreligger rettskraftig dom. Herunder har domstolene blant annet konkludert med at 
resultatet av grensejusteringen fremstår som lojal gjennomføring av det som ligger entydig i det underliggende 
dokumentasjonsgrunnlag, og at naboen har vært i god tro ved utarbeidelse av rekvisisjonen som ble sendt inn 
for grensejusteringen.23  

 

Varsler begjærte saken gjenåpnet i 2015 med anførsler om «feil i faktagrunnlaget som har virket inn på 
avgjørelsen, og at dokumenter urettmessig er endret av motpartene eller noen på deres vegne.»24 Nye 
dokumentbevis ble fremlagt for retten. Retten konkluderte med at disse nye bevisene slik de var presentert, 
fremstod åpenbart utilstrekkelige til å underbygge at dommen fra 2011 «høyst sannsynlig» er uriktig på grunn 

av dokumentfalsk.25 

 

I den forbindelse bemerkes det også av Deloitte at til tross for at arealoverføringen i 1994 isolert sett kan fremstå 
som en vederlagsfri fordel for naboen, så er det reelle omstendigheter slik at naboen totalt sett etter 
oppmålingsforretningen både i 1991 og 1994 har fått overført til seg ca. 212 kvm, sammenlignet med varsler 
som har fått overført til seg ca. 300 kvm. Dette slik at varsler selv etter arealoverføringen i 1994, har fått overført 
til seg et større areal enn nabo har mottatt fra varsler.  

 

Grensejusteringen mellom varsler og nabo ble rettskraftig avgjort ved lagmannsrettens dom i 2011. Deloitte 
finner likevel grunn til å kritisere kommunen for at den ikke kan dokumentere om det har blitt sendt ut målebrev 
til verifikasjon av alle berørte parter og at alle hjemmelshavere ikke har signert for oppmøte i 

kartforretningsprotokollen. Kartforretninger kan i stor grad påvirke naboers eiendomsrett og kan i enkelte tilfeller 
være basert på ulike tolkinger av informasjon som ligger langt tilbake i tid. Det er derfor viktig at kommunens 
ansatte opptrer ryddig og tydelig informere og dokumenterer hendelsene under en kartforretning og 
saksbehandlingsregler. I tillegg må kommunens ansatte opptre slik at det ikke kan skapes tvil om at de 
grunnleggende forvaltningsprinsipper blir ivaretatt. Kommunen har overfor Deloitte forklart at man siden 1994 
har fått nye prosedyrer for gjennomføring av slike kartforretninger. Deloitte har likevel innarbeidet anbefalinger 
til dette punkt under i kapittel 9. 

 

Basert på gjennomgang av dokumentasjon, informasjon som har fremkommet i intervjuer og undersøkelser som 
gjelder relasjoner og eierinteresser, har Deloitte ikke funnet grunnlag som er egnet til å verifisere påstander om 
forhold knyttet til korrupsjon/kameraderi blant kommuneadvokaten eller saksbehandlere i kommunen i 
forbindelse med arealoverføringen tilknyttet varslers eiendom i 1994.  

                                                 

23 LG-2010-275007, dom avsagt 30.9.2011, side 6-7. 
24 LF-2015-135335, kjennelse avsagt 15.10.2015 
25 LF-2015-135335, kjennelse avsagt 15.10.2015, side 5. 
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7. Øvrige forhold relatert til saken 

7.1. Særlig om konfliktnivået mellom kommunen, varsler og nabo 

Både intervju med varsler og deler av dokumentasjonen gir inntrykk av at det foreligger en opplevelse av 
urettferdighet hos varsler, samt en opplevelse hos varsler av at kommunen lyver og at ingen vil tro på varsler. 
Bakgrunnen for urettferdighetsfølelsen synes å være konflikt med naboen, at naboen har fått overført til seg areal 
som opprinnelig tilhørte varslers grunneiendom og som utgjør tilkomstveien til varslers eiendom og bolig, samt 
at det foreligger omtvistet grense mellom varsler og annen grunneiendom. 

 

Sakens dokumenter og informasjon fremkommet i intervju viser at varsler ved gjentatte anledninger har utvidet 
sine påstander om mulige feil ved sin grunneiendom. Dokumentasjonen som er fremlagt viser motstridende 
forklaringer og påstander gjennom årenes løp.  

 

I tillegg har varsler i løpet av Deloittes undersøkelse utvidet personkretsen varselet gjelder til andre sentrale 
personer i kommunen. Det utvidede varselet er av varsler sendt direkte til kontrollutvalget, som vil foreta egne 

vurderinger. 

 

Gjennomgående for informasjonen som kommer fra varsler er at varslers påstander i svært begrenset grad 
knytter seg til konkrete forhold, relasjoner eller hendelser som kan gi grunnlag for videre undersøkelser i relasjon 
til kameraderi og korrupsjon. Varsler har blitt utfordret på å konkretisere hvilke forhold varsler mener gjelder 
strafferettslig korrupsjon/kameraderi. Varsler klarer ikke å gi en slik beskrivelse, eller redegjøre for eventuelt 
motiv kommunen, kommuneadvokaten eller saksbehandlere skulle ha i så måte hva gjelder forhold ved varslers 
grunneiendom over de siste 30 årene.  

 

Ved dokumentgjennomgang og i intervju har det fremkommet informasjon om enkelttilfeller som fremstår som 
kritikkverdige for kommunen, herunder blant annet saksbehandlingsfeil. Imidlertid har ikke Deloitte, slik det 
fremgår av sakens vurderinger, funnet objektive faktiske forhold som er egnet til å støtte opp om ytterligere 

undersøkelser hva gjelder varsler påstander om korrupsjon og kameraderi i kommunen i denne saken.  

 

Det har imidlertid i intervju fremkommet en del forhold som Deloitte ser grunn til å benevne av hensyn til sakens 
historikk og omfang. Saken er spesiell på grunn av det høye konfliktnivå som har vært mellom varsler og nabo, 
og varsler og kommunen. Blant annet har politiet frem til 2015 registrert 11 anmeldelser og motanmeldelser 
mellom nabo og varsler, og kommunen og varsler. Disse konfliktene har i stor grad, slik Deloitte oppfatter saken, 
relatert seg til påstander om trusler, skremmende atferd og skade på eiendom. Basert på informasjon 
fremkommet i intervju, samt dokumentasjon fra kommunen, varsler og nabo, og andre berørte parter er det 
grunnlag for beskrivelser av følgende situasjoner: 

 Trusler  
 Bilbranner 

 Hærverk  
 Forsikringssvindel 
 Offentlig uthenging i lokalmiljøet av navngitte personer 
 Uthenging av navngitte personer på sosiale media 
 Påtrengende oppsøking  
 Plagsom oppførsel 
 Våpeninndragelser 
 Episoder hvor det har vært nødvendig å tilkalle politi uten etterfølgende anmeldelse  
 Påtrengende atferd overfor saksbehandlere ved direkte oppsøkning utenfor arbeidssted 

 

Konfliktnivået har stort sett vært vedvarende i perioden 2012 til 2014, men slik Deloitte forstår det, eskalert i 
perioder hvor varsler ikke har blitt hørt for sine synspunkter, enten i forbindelse med rettslige tvister eller 

saksbehandling fra kommunens side. Konfliktnivået i saken har vært så høyt at varsler ble dømt for plagsom 
opptreden mot saksbehandler i kommunen ved rettskraftig dom i lagmannsretten i 2015. Situasjonen ble av 
kommunen oppfattet som så belastende at kommunen så seg nødt til å utarbeide nye retningslinjer ved besøk 
på kommunehuset for å verne sine ansatte.  
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Forvaltningsorganene er underlagt regelverk som regulerer klagemuligheter og sanksjonsmuligheter som er 
tilgjengelige for den alminnelige innbygger hva gjelder utøvelse av offentlige myndigheter. Basert på gjennomgått 
dokumentasjon fremgår det at tilgjengelige klage- og sanksjonsmuligheter ikke har blitt benyttet, eller ikke blitt 
benyttet rettidig. Dette er også lagt til grunn i flere domstolsinstanser.26  

 

Det er Deloittes oppfatning at varsler på bakgrunn av dette har valgt å benytte alternative virkemidler i forsøket 
på å bli hørt med sine synspunkter hva gjelder hans grunneiendom. Det er Deloittes vurdering at disse 
virkemidlene har medført at konfliktnivået i saken har eskalert på en måte som fremstår som uforholdsmessig 
høyt sammenlignet med de reelle, faktiske forhold og de verdier disse representerer. Virkemidler tatt i bruk av 
varsler for å få gehør for sine synspunkter, synes utover enhver proporsjonalitet. 

 

Kommunens håndtering av saken kommenteres nærmere under. 

 

7.2. Særlig om kommunens håndtering av saken 
Varsler hevder at kommuneadvokaten har påtatt seg en unaturlig stor rolle hva gjelder varslers spørsmål og krav 
vedrørende de underliggende oppmålingssakene for varslers grunneiendom, herunder nye grensejusteringer. 
Videre hevder varsler at kommuneadvokaten overstyrer og instruerer fagenhetene i kommunen for å påvirke at 

varslers sak saksbehandles i en bestemt retning. Varsler ser ut til å angi kommuneadvokatens handlinger og 
uttalelser som korrupsjon/kameraderi. 

 

Basert på overnevnte konfliktnivå i anledning saken, har kommunen redegjort for at kommunen anså det som 
nødvendig å iverksette særlig tiltak for håndtering av sakskomplekset tilknyttet varsler. Et av tiltakene har blant 
annet vært at kommuneadvokaten i stor grad har håndtert kommunikasjonen med varsler i lengre perioder. 
Kommunen har begrunnet tiltaket i at varsler har rettet seg mot mange ulike kommunikasjonskanaler i 
kommunen, herunder både mot ulike saksbehandlere, kommunestyret, rådmann, ordfører og 
kommuneadvokaten. Varslers eksponering av enkeltpersoner i kommunen i offentlige mediekanaler som nettsider 
og blogger, har også vært en del av begrunnelsen for dette tiltaket. Kommunen fremhever at det i tillegg også 
har vært et behov for juridiske vurderinger fra kommuneadvokaten i anledning saken.  

 

På bakgrunn av sakens historikk og konfliktnivå, er det Deloittes vurdering at kommunen ikke kan kritiseres for 
å ha valgt å benytte én samlet kommunikasjonskanal fra kommunens side overfor varsler og varslers 
prosessfullmektiger. Slik det fremgår av sakens vurderinger, har Deloitte heller ikke funnet objektive faktiske 
forhold som er egnet til å støtte opp om ytterligere undersøkelser hva gjelder varsler påstander om korrupsjon 
og kameraderi fra verken kommuneadvokatens, saksbehandleres eller de andre berørte parters side i denne 
saken. 

 

Imidlertid finner Deloitte det nødvendig å kommentere enkelte forhold tilknyttet kommunens valg av 
kommunikasjonsmåte overfor varsler i denne saken. Det er her særlig to forhold Deloitte vil bemerke. 

 

Det første forholdet er at kommunikasjonen kommunen har hatt overfor varsler i anledning sakene som gjelder 

varslers eiendom, etter Deloittes vurdering har bidratt til å øke konfliktnivået i saken. Når kommunen har valgt 
at kommunikasjonen med varsler skal foregå gjennom én kommunikasjonskanal på bakgrunn av sakens spesielle 
karakter, må det også forventes at kommunen opptrer på en ubetinget profesjonell og objektiv måte hva gjelder 
varsler. Det er Deloittes vurdering at kommunen derimot, ved flere anledninger ikke ivaretar den nødvendige 
profesjonalitet som en kommunen burde utvise i en slik sak. Som eksempler vises det blant annet til møtereferat 
hvor møter med varsler beskrives som bortkastet tid, brev fra kommunen hvor det foretas egne vurderinger av 
varslers motiver, samt utsendelse av e-post til blant annet kommunestyret med egen initiert negativ informasjon 
om varsler, som påstander om varslers omgangskrets. 

 

Det andre forholdet relaterer seg til kommunens håndtering av selve varselet. Deloitte finner det kritikkverdig at 
kommuneadvokaten tar initiativ til privat korrespondanse med varsler når varselet omfatter kommuneadvokaten 
i egenskap av hans stilling i kommunen. I kommunikasjonen som går over flere dager, bestrider 

kommuneadvokaten påstandene om korrupsjon/kameraderi, og fremsetter sivilt søksmålsvarsel med krav om at 
varsler trekker påstandene. Til tross for at påstandene kan oppleves som belastende, og at påstandene mot 

                                                 

26 14-128040MED-NOHO, dom avsagt 7.1.2015 
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kommuneadvokaten er personidentifiserende, finner Deloitte det svært kritikkverdig at kommuneadvokaten ikke 
overlater til kommunen å håndtere saken i henhold til kommunens varslingsrutiner. Deloitte finner det også 
kritikkverdig at kommunen ikke fritar kommuneadvokaten fra sine oppgaver hva gjelder blant annet 
korrespondanse med varsler mens det foretas en ekstern undersøkelse av varslers påstander. Selv etter at 
Varslingssekretariatet har besluttet å gjennomføre ekstern undersøkelse av påstander fremsatt i varselet, sender 

kommunen svar på varslers henvendelser til kommunen hvor kommuneadvokaten signerer.  

 

Anbefalinger i relasjon til dette er beskrevet nærmere nedenfor i rapportens kapittel 9.  
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8. Fjell kommunes etterlevelse av etiske 

regelverk 

Deloitte sin undersøkelse har vist at Fjell kommune den siste tiden har tatt flere grep for å styrke sitt arbeid og 
fokus på antikorrupsjon i kommunen. Kommunen har inngått medlemskap i foreningen Transparency 
International Norge, som har som formål å forebygge korrupsjon gjennom samarbeid med myndigheter, 
næringsliv og sivilsamfunn. Medlemskapet gir kommunen tilgang til et nettverk, opplæring og rådgivning. Det er 
imidlertid ikke identifisert at deltagelsen i foreningen har medført kunnskapsformidling til de ansatte i kommunen, 
gjennom opplæring og dilemmatrening. 

 

Felles etiske retningslinjer for folkevalgte og tilsatte i Fjell kommune ble utarbeidet fra 2006 og endelig vedtatt 
av kommunestyret 21.6.2007. Siste revisjon ble vedtatt av kommunestyret 19.2.2015. De etiske retningslinjene 

er offentlig tilgengelige på kommunens hjemmesider.  

 

I kommunens etiske retningslinjer er ansatte som blir kjent med brudd på de etiske retningslinjene oppfordret til 
å varsle i henhold til arbeidsmiljølovens regler §§ 2-4 og 25 og kommunens retningslinjer om varsling. 
Retningslinjene om varsling ligger tilgengelig på kommunens intranett, men er ikke offentlig tilgjengelig på 
kommunens hjemmesider. Av retningslinjene fremkommer at varsling primært bør skje gjennom linjen, eventuelt 
direkte til kommunens oppnevnte Varslingssekretariat via kommunens intranett, på telefon eller ved personlig 
oppmøte. Varsling kan skje anonymt. Varslingssekretariatet vil informere varsler om resultatet i saken. Varslinger 
oppfordres å rapporteres via kommunens internsystem. Dette systemet har offentligheten ikke har tilgang til. 
Deloitte påpeker at kommunen sine varslingsrutiner er utarbeidet med henblikk på arbeidsmiljølovens regler om 
varsling for ansatte på arbeidsplassen. Varslingsrutinene gjelder derfor primært bare kommunens ansatte. 

 

Kommunens rutiner for varsling er svært enkelt formulert og inneholder begrenset informasjon om hvordan 
varsling skal skje, hvordan varselet skal følges opp mv. Denne informasjonen fremkommer slik Deloitte ser det 
bare i Varslingssekretariatets interne rutiner, og ikke overfor den som varsler. På generelt grunnlag er det viktig 
for en hensiktsmessig bruk av varslingsinstituttet at den som skal benytte instituttet føler de får tilstrekkelig 
informasjon om varslingsprosessen. Slik varslingsordningen er formidlet er det risiko for at kommunen ikke 
mottar varslinger om mulige kritikkverdige forhold fra kommunens ansatte, folkevalgte og eksterne parter. 

 

Varslingssekretariatet ble opprettet i 2010 og har utarbeidet egne interne rutiner som beskriver 
Varslingssekretariatet mottak og håndtering av varsel, herunder gjennomføring av undersøkelser, ivaretagelse 
av personvernhensyn, tilbakemelding til varsler og håndtering av saker hvor rådmannen omfattes av varselet. 
Deloitte stiller seg positiv til at kommunen har valgt å opprette et separat organ for håndtering av varslingssaker 

og at det er adgang til anonym varsling.  

 

Arbeidsmiljøloven regulerer som nevnt ikke om og eventuelt hvordan varslinger utenfor arbeidsforhold skal 
håndteres. Varslingssekretariatets rutiner definerer per i dag ikke eksplisitt hvorvidt meldinger fra andre enn 
ansatte i kommunen skal omfattes av Varslingssekretariatets behandling. Deloitte har fått opplyst at denne saken 
ble vedtatt behandlet på bakgrunn av dens særlige karakter og at saken har blitt behandlet i henhold til 
Varslingssekretariatets definerte rutiner. 

 

Det er ikke vist til at kommunens ansatte og folkevalgte har fått systematisk og periodisk opplæring i kommunens 
etiske retningslinjer og varslingsrutiner. Kommuneadvokaten har opplyst om at han og hans kollegaer 
gjennomfører jevnlig etikktrening i henhold til advokatforeningens krav. Tilsvarende forklarer kommunens 
ansatte at de ved enkelte anledninger har gjennomført etikksamlinger, samt at etikk skal jevnlig være tema i 

kommunens møter.  

 

Offentlig sektor har et særlig ansvar for å forvalte offentlige verdier. Kommunale vedtak og handlingsvalg kan ha 
stor innvirkning på kommunens innbyggere og virksomheter. Åpenhet og adgang til å rapportere om 
kritikkverdige forhold gjør at man kan oppdage og rette opp eventuelle feil, mangler eller misbruk av fellesskapets 
midler. Det er derfor viktig at kommunens ansatte og folkevalgte opptrer ryddig og følger de retningslinjer som 
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gjelder for etisk opptreden. Det er videre særlig viktig at de må opptre slik at det ikke kan skapes tvil om de 
grunnleggende forvaltningsverdiene som ligger til grunn for de beslutninger som blir tatt på vegne av fellesskapet. 

 

Anbefalinger i relasjon til dette følger av rapportens kapittel 9.  
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9. Anbefalinger 

Basert på det som er fremkommet i undersøkelsen anbefaler Deloitte følgende: 

 Kommunens rutiner for varsling bør oppdateres slik at det sikres at angivelig kritikkverdige forhold blir 
håndtert på en god og rettidig måte som skaper tillit til Fjell kommunes varslingsprosesser. I den forbindelse 
vises det til følgende anbefalinger: 

 

 Varslingsrutinene bør spisses slik at de direkte oppfordrer til varsling av mulige kritikkverdige forhold.  

 Det kan være legitime behov fra utenforstående parter til å fremme varsler om mulig kritikkverdige 
forhold i kommunen, og at kommunen bør vurdere å ha et system som muliggjør slik varsling. I så 
tilfelle bør Fjell kommune bør ta stilling til hvorvidt kommunen ønsker at Varslingssekretariatet i 
tillegg til å håndtere varslinger fra kommunens ansatte, også skal håndtere varslinger fra folkevalgte 
og innbyggere i kommunen m.v. Kommunen bør da sikre at et slikt mandat tydelig kommer til uttrykk 
i kommunens interne rutiner, samt at varslingsrutinene bør gjenspeile prosessen i forbindelse med 
varsling fra eksterne som innkommer kommunen, for å sikre at slike varsler håndteres korrekt.  

 Varslingsrutinene bør avklare hvordan kommunen skal håndtere ansatte som er omfattet av varselet.  

 Varslingsrutinene bør klargjøre saksbehandling og kommunikasjon med varsler og berørte parter for 
å sikre forsvarlig prosess. 

 Varslingsrutinene bør klarlegge hvilke roller øvrige i kommunen har i relasjon til varselet og hvordan 
media skal håndteres. 

 Varslingsrutinene bør klargjøre hvem som bør ha tilgang på informasjon og dokumentasjon som 
vedrører varslinger for å sikre krav til konfidensialitet og taushetsplikt.  

 Kommunen bør sikre at alle ansatte får opplæring i varslingsrutinene.  

 

 Det er Deloittes vurdering at kommunens kommunikasjon med varsler i anledning sakens bakgrunn til tider 
har vært uheldig og gjort det vanskelig å nedskalere konfliktnivået. Det bør derfor settes mer fokus på ekstern 
kommunikasjon gjennom etablering av klare og oppdaterte retningslinjer for kommunikasjon fra kommunens 

side overfor innbyggere og øvrige aktører. 

 

 Kommunen bør vurdere om det er grunnlag for å etablere interne rutiner for oppmålingssaker etter 
matrikkellova, og herunder sikre forsvarlig dokumentering av prosessen i oppmålingssaker.  

 

 Kommunen bør på generelt grunnlag foreta periodisk vurdering av kommunens etiske retningslinjer og 
implementere eventuelle nødvendige oppdateringer. Kommunen må sikre at slike oppdateringer og endringer 
kommuniseres internt. Kommunen bør videre vurdere å oppdatere sine etiske retningslinjer til å gjelde for 
alle kommunens ansatte og folkevalgte, samt sikre at kommunen gjennomfører periodisk, obligatorisk trening 
og opplæring i kommunes etiske retningslinjer for å skape enhetlig forståelse av kommunes etiske 
standpunkt. 

 

Bergen, den 27. november 2017 

 

Deloitte Advokatfirma AS 

 

 

_____________________ 

Håvard Tangen 

Advokat/partner 
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