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Vedr varsling om kritikkverdige forhold, SEKF 

 

Det vises til deres oversendelse i mail datert 12.10.2017 fra sekretær for varslingsgruppen, Rune 

Mangersnes. Det er i oversendelsen vist til anonym varsling av 25.08.2017 hvor det er varslet «om 

kritikkverdige forhold» vedr bruk av Deloitte AS til flere konsulentoppdrag i 2014, 2015, 2016 og 2017 

i SEKF med påstand om «uten at det foreligger avtale om bruk av dette konsulentfirmaet i henhold til 

kommunens regler for anskaffelser». Til sammen skal det i hht til vedlagte Reskontro- utskrifter fra 

kommunens økonomisystem være utbetalt i overkant av 1,4 mill kr i løpet av nevnte fire år. Videre er 

det i oversendelsen fra sekretæren i varslingsgruppen lagt ved to møtereferater fra varslingsgruppen, 

hhv fra 18.09 og 08.10. i år hvor det fremkommer at gruppen har behandlet varslingen og hvor det 

også er avholdt møte mellom økonomidirektør og virksomhetsleder anskaffelse og varslingsgruppens 

leder og sekretær den 03.10. hvor de to førstnevnte har bekreftet at varslet er korrekt. For øvrig er 

det vist til to notater hos SEKF vedr anskaffelser i SEKF datert hhv 28.02.2015 og 05.02.2016 som 

omhandler anskaffelser fra bl.a Deloitte AS i deler av samme periode som det nå er varslet om. 

SEKF forestår anskaffelser for betydelige beløp hvert år (+- 1 milliard pr år) og det er hvert år i 

perioden gjennomført mellom 40 – 90 anskaffelser innen tjenesteavtaler, rammeavtaler og bygg- og 

anleggskontrakter i selskapet. Totalt har en pt et titalls gyldige rammeavtaler som selskapet benytter. 

Det er behov for undertegnede å presisere at SEKF etterstreber og arbeider etter lov om off 

anskaffelser og Sandnes kommunen sin innkjøpspolitikk i så henseende.  

Når det gjelder forholdet til Deloitte AS så har Sandnes kommune i perioden før SEKF ble opprettet i 

2014 benyttet Deloitte AS til ulike konsulentoppdrag som mellom annet finansiell rådgivning, 

opplæring og vurdering av kjøp av eiendom i form av kjøp av aksjer. Etter at SEKF ble etablert har 

Deloitte AS i startfasen bistått selskapet med utarbeidelse og implementering av vedtatt 

husleiemodellen. Kunnskap om modellen, informasjon om målsetninger, strategi og detaljert innsikt i 

hvordan modellen er regnskapsmessig implementert har vært nødvendige forutsetninger for å utføre 

de aktuelle tjenestene som er blitt levert i perioden etter implementering. Leveransene utført i 

ettertid av oppstarten av SEKF har i stor grad vært en oppfølging av Deloitte AS sin bistand med 

implementering av husleiemodellen. Deloitte AS har prioritert utførelsen av disse tjenestene både 

tidsmessig og med hensyn til valg av personer som har utført tjenestene.  

Deloitte AS utfører revisjon en annen kommune. Det er samme partner som har vært ansvarlig for 

levering av tjenestene til Sandnes Eiendomsselskap KF som er ansvarlig partner på dette oppdraget. 

Undertegnede er ikke kjent med at andre tjenesteleverandører i Sør Rogaland har denne 

kompetansen, bortsett fra Sandnes kommune sin egen revisor, som vil være avskåret fra å levere 

disse tjenestene på grunn av selskapets verv som revisor for Sandnes Kommune. Det kan nevnes at 



Sandnes kommunen ved økonomiavdelingen selv har anbefalt bruk Deloitte AS i forbindelse med 

regnskapsavgivelse for SEKF da kommunen selv ikke har hatt kapasitet til dette arbeidet.  

 

Bruken av Deloitte AS har vært tatt opp i årsoppgjørsnotat og sak om årsberetning tidligere, videre i 

to notater som det er vist til ovenfor samt at det er utarbeidet to utkast til protokoller vedr 

anskaffelser fra Deloitte AS fra hhv 2016 og 2017, se vedlegg. Ved en feil er beklageligvis ingen av 

disse ferdigstilt eller signert. Det har som sannsynliggjort ovenfor vært en åpenhet i selskapet vedr 

bruk av Deloitte AS men undertegnede tar ansvar for at nødvendige formaliteter rundt kjøp av 

tjenester fra selskapet ikke fullt ut er i hht formalia. Varsleren sin påstand og økonomidirektør og 

virksomhetsleder anskaffelse i Sandnes kommunen sin antagelse, er i så henseende rette. Det vil i 

fortsettelsen bli satt i gang arbeid med å formalisere kjøp av denne type tjenester gjennom 

rammeavtale.  

Når det gjelder relasjoner mellom ansatte i SEKF og Deloitte AS er undertegnede ikke kjent med at 

det foreligger noen relasjoner. Hvorvidt det mellom Sandnes kommunen og Deloitte AS finnes noen 

relasjoner, har undertegnede ikke kjennskap til.     
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