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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og fyl-

keskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 

kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-

trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-

går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 

vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."       

 

Ski kommunes kontrollutvalg bestilte 13.12.2016 forvaltningsrevisjonsprosjektet Kommunale 

anskaffelser.   

1.2 Sammendrag 

Ski kommune etterlever reglene for anskaffelse og sikrer gode innkjøp. Innkjøpsavdelingen 

som ble opprettet i 2012, har profesjonalisert kommunens innkjøp. Balanse mellom pris og 

kvalitet gjennomføres med økt vekt på kvalitet. Ved mindre innkjøp sikres konkurranse gjen-

nom konkurransebaserte rammeavtaler og enkeltanskaffelser. Formelle krav ivaretas gjennom 

konkurranser som kunngjøres og dokumenteres. Etiske aspekter vektlegges ved innkjøp.   

1.3 Konklusjoner 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på de seks problemstillingene: 

1.3.1 Styrking av kommunens innkjøpsarbeid fra 2010 til 2017 

Ski kommunes innkjøpsarbeid er styrket i forhold til funnene i forvaltningsrevisjonsrapport 

fra 2010. Anskaffelseslovens grunnleggende prinsipper (§ 4) oppfylles: Når flere leverandører 

finnes i markedet, er kommunens innkjøp konkurransebasert ved innhenting av flere tilbud og 

bruk av rammeavtaler. Kunngjøring av anbudskonkurranser med tildelingskriterier gir forut-

beregnelighet og likebehandling. Dokumentering i anskaffelsesprotokoller gir etterprøvbarhet.   

 

Et flertall av virksomhetslederne anser at kommunens innkjøpsrutiner er hensiktsmessige og 

at innkjøpsavdelingen veileder tilfredsstillende, men rundt 1/3 av virksomhetslederne er ikke 

fornøyd. Innkjøpsprosesser tar tid, som følge av mange krav i anskaffelseslovverket. Styrking 

av innkjøpsavdelingen fra fem til seks årsverk, høynet kompetanse hos innkjøpsrådgiverne og 

bedre planlegging av innkjøp i virksomhetene peker i retning av raskere innkjøp fremover. 

1.3.2 Sikring av balanse mellom pris, kvalitet, leveringsdyktighet og drift 

Både innkjøpsavdelingen og virksomheter er opptatt av å balansere forholdet mellom pris 

(kostnad) og kvalitet, herunder leveringsdyktighet og driftssikkerhet. Fastsetting av tildelings-

kriterier og deres vekter er et sentralt tema i forberedelsen av anskaffelser. Kvalitet vektlegges 

nå mer (og pris/kostnad mindre) enn for fem år siden. 

1.3.3 Sikring av konkurranse ved mindre innkjøp 

Ved mindre innkjøp (kontraktsverdi under 1,1 mill. kr) sikres konkurranse gjennom ramme-
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avtaler inngått etter anbudskonkurranse på mange produktområder, samt enkeltanskaffelser 

etter konkurranse der flere leverandører av riktig produkt finnes i markedet. Ski kommune har 

13 rammeavtaler som hver omfatter flere leverandører. Noen av disse pålegger minikonkur-

ranse ved avrop (tildeling av enkeltoppdrag). Follo distriktsrevisjons leverandørkontroll viser 

at virksomheter har foretatt noen mindre anskaffelser for til sammen over 100 000 kr per år 

fra en leverandør, uten at innkjøpsavdelingen kjenner til avtaleforholdet.   

1.3.4 Ivaretakelse av formelle krav i innkjøpsprosessen 

Ski kommunes innkjøpsavdeling ivaretar de formelle kravene i innkjøpsprosessen på en god 

måte. Innkjøpsreglement for Ski kommune (2017) ligger tilgjengelig for alle ansatte i kommu-

nens kvalitetssystem (Kvalitetslosen), der også ti innkjøpsprosedyrer ligger oppdatert og 

tilgjengelig. Nettartikkelen "Offentlig innkjøp" (Ski.kommune.no) gir oversikt over kommu-

nens planlagte anskaffelser i kommende år, slik at leverandører kan forberede seg.  

 

Seks klager mot Ski kommune har gått til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) 

siden 2010, hvorav to førte til fellende avgjørelse. Fraværet av klager til KOFA fra 2013 til 

2016 tyder på at innkjøpsavdelingen innførte gode anskaffelsesrutiner. Anskaffelsesproto-

koller vitner om grundighet i kunngjøring, evaluering og dokumentasjon. 

1.3.5 Inngåelse, bruk og fornying av rammeavtaler  

Ski kommune har 61 gjeldende rammeavtaler, mot 54 rammeavtaler i 2009. Rammeavtalene 

har som oftest en varighet på fire år, inkludert to års opsjon. Ca. 20 rammeavtaler vil bli 

fornyet i 2018, og samkjøring med Oppegård kommunes rammeavtaler blir viktig. Ramme-

avtaler inngås etter anbudskonkurranse. Med rammeavtaler er det enkelt for virksomhetene å 

foreta sine innkjøp. Rammeavtaler sikrer konkurranse i markedet og gode innkjøp for 

kommunen. 96 % av virksomhetslederne gir uttrykk for at de er lojale mot rammeavtalene, 

men brudd på rammeavtaler (innkjøp fra andre leverandører) forekommer.  

1.3.6 Vurdering av etiske aspekter ved innkjøp 

Ski kommune stiller etiske krav ved anskaffelser etter en vurdering av hvilke krav som er 

relevante og realistiske utfra det som skal anskaffes. Ved store anbudskonkurranser benyttes 

etiske krav utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Initiativ for etisk 

handel (IEH). Etiske retningslinjer for ansatte i Ski kommune (2015) setter etiske krav til 

ansatte på en grundig måte, især med fokus på habilitet ved innkjøp.  

1.4 Anbefalinger  

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:  

a. Kontrakter på over 100 000 kr skal medsigneres av innkjøpsavdelingsleder, ifølge 

innkjøpsreglementets punkt 4.1. Det bør presiseres at beløpsgrensen gjelder forventet 

innkjøp fra hver leverandør sett på årsbasis. Regeletterlevelsen bør innskjerpes.   

b. Kontraktsoppfølging bør forsterkes, bl.a. med fokus på virksomhetenes lojalitet til 

rammeavtaler.  

c. Tiltak som kan gi noe raskere anskaffelsesprosess, bør vurderes.  

 

 

/s/     /s/ 

Steinar Neby     Didrik Hjort 

revisjonssjef    avdelingsleder for forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Ski kommunes kontrollutvalg vedtok 2.5.2016 prosjektplan for Kommunale anskaffelser. 

Kontrollutvalget fastsatte at formålet er å gi svar på: "Overholder Ski kommune reglene for 

anskaffelse, og sikres gode innkjøp?"  

 

Bestillingen inneholdt seks problemstillinger:  

1. "I hvilken grad er kommunens innkjøpsarbeid styrket i forhold til funnene i 

forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2010? 

2. Hvordan arbeides det i innkjøpsprosessen for å sikre god balanse mellom pris og 

kvalitet og leveringsdyktighet og drift på varen/tjenesten? 

3. Hvordan sikres kravet om konkurranse ved mindre innkjøp? 

4. Hvordan ivaretas de formelle kravene i innkjøpsprosessen? 

5. Inngås, brukes og fornyes rammeavtaler? 

6. Blir etiske aspekter vurdert ved innkjøp?" 

2.2 Avgrensning og presisering 

Lov om offentlige anskaffelser benytter begrepet anskaffelse. Innkjøpsavdelingsleder opplyser 

at en anskaffelse består av fem faser (med mange oppgaver i hver fase):   

1. Forarbeid. 

2. Marked (leverandørkartlegging, produktanalyse og markedstilnærming).  

3. Kjøp. 

4. Implementering. 

5. Oppfølging. 

 

Innkjøp i snever forstand inngår som én av fem faser – kjøp – i anskaffelsen. I dagligtale 

benyttes "innkjøp" gjerne i vid forstand – synonymt med "anskaffelse". "Innkjøp" foretrekkes 

ofte fordi det er et kortere ord, f.eks. i "innkjøpsreglement". Begrepene benyttes synonymt i 

denne revisjonsrapporten. 

 

Sentralt i forvaltningsrevisjonen står Ski kommunes innkjøpsavdeling, men også virksomhe-

tenes innkjøpsarbeid. Virksomhetene Eiendom og Kommunalteknikk, som står for ca. 2/3 av 

kommunens innkjøp, sees nærmere på.   

 

Problemstillingene overlapper noe. Revisor besvarer dem slik:  

1. Styrking av kommunens innkjøpsarbeid fra 2010 til 2017: Resulterer innkjøpsavdelin-

gens samarbeid med virksomhetene i gode innkjøp? Brukes IT-systemer tilstrekkelig i 

innkjøpsarbeidet?
1
   

2. Sikring av balanse mellom pris, kvalitet, leveringsdyktighet og drift: Anskaffelses-

forskriften setter opp to hovedtildelingskriterier (§ 18-1): pris/kostnad og kvalitet. 

Kostnad kan inkludere livssykluskostnader. Kvalitet kan inkludere leveringsdyktighet 

og driftssikkerhet. Her berøres også innovative anskaffelser.  

3. Sikring av konkurranse ved mindre innkjøp: Her sees på anskaffelser med kontrakts-

verdi mellom 100 000–1,1 mill. kr (anskaffelsesforskriften del I), samt anskaffelser 

under 100 000 kr, som ikke berøres i anskaffelseslovverket fra 1.1.2017.  

                                                           
1
 IT vil si informasjonsteknologi, inkludert kommunikasjon. 
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4. Ivaretakelse av formelle krav i innkjøpsprosessen: Etterlever Ski kommune anskaffel-

sesforskriften når det gjelder tildelingskriterier, kunngjøring og anbudsprotokoll? Fem 

sluttførte anskaffelser i 2017 sees på. Klager på Ski kommune til Klagenemnda for 

offentlige anskaffelser (KOFA) gjennomgås.
2 Manglende lojalitet til inngåtte ramme-

avtaler omtales under problemstilling nr. 5.  

5. Inngåelse, bruk og fornying av rammeavtaler:
3
 Har kommunen inngått rammeavtaler på 

ønskede produktområder?
4
 Fornyes rammeavtalene? Er virksomhetene fornøyd med og 

lojale mot rammeavtalene?  

6. Vurdering av etiske aspekter ved innkjøp: Ivaretar kommunens reglementer kommunens 

samfunnsansvar og etiske hensyn i egen organisasjon? Hvordan følges dette opp i 

innkjøpsprosessen?  

 

Første problemstilling går tilbake til 2010; kontrollperioden for øvrig settes til 2015–2017.  

2.3 Informasjon om revidert enhet – organisering 

Ski kommunes befolkning steg med 0,8 % i 2014, 1,6 % i 2015 og 1,4 % i 2016. Ski 

kommune har 30 698 innbyggere (1.1.2017). I forhold til Kostra-gruppe 13 (sammenliknbare 

kommuner) har Ski noe større andel barn i barnehage- og grunnskolealder og færre innbyg-

gere 80 år og over. 

 

Ski kommune hadde driftsinntekter på 2,2 mrd. kr i årsregnskap 2016. Investeringer i 

anleggsmidler utgjorde 433 mill. kr. Ski kommunes personell utfører til sammen ca. 1966 års-

verk. Rådmannens ledergruppe består av rådmannen og fire kommunalsjefer. Kommunalsje-

fene har ansvar for hver sitt kommunalområde (også kalt nettverk) med totalt 32 virksom-

heter: 

 
 
 

                                                           
2
 Nettsidene Kofa.no opplyser: "KOFA vart etablert 1. januar 2003. Bakgrunnen for opprettinga var å gjere det 

raskt og rimeleg for leverandørar å få avgjort tvistar med offentlege oppdragsgjevarar om brot på 

anskaffingsregelverket. […] KOFA er eit uavhengig statleg organ som er samansett av ei nemnd med 10 

medlemmar. Nemnda sin leiar er tidlegare høgsterettsdommar Georg Fredrik Rieber-Mohn. […] 

Klagenemndssekretariatet held til i Bergen."  

3
 En kontrakt er en "rettslig bindende avtale", ifølge Bokmålsordboka. Kontrakter er skriftlige, mens avtaler også 

kan være muntlige. Ordene brukes stort sett synonymt i rapporten. "Rammeavtale" er et innarbeidet uttrykk. 

4
 Et produkt kan være en vare eller en tjeneste.   
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Ski kommunes administrative organisering. De fire kommunalområdene kalles (fra venstre): Oppvekst, Velferd, 

Samfunn og Administrasjon.  

Kommunalområder og virksomheter skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet.  

 

Forvaltningsrevisjonen berører kommunalområde Administrasjon med særlig én virksomhet: 

 Virksomhet Fellestjenester, som har 26 årsverk, omfatter politisk sekretariat, kommuni-

kasjonsavdeling (inkludert servicetorg), arkiv, trykkeri/post, kvalitetsrådgiver, bered-

skapsleder og innkjøpsavdeling. Innkjøpsavdelingen har seks årsverk.   

 

Videre berøres kommunalområde Samfunn med to virksomheter: 
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 Virksomhet Eiendom, som har 105 årsverk, forvalter, drifter og vedlikeholder kommu-

nens offentlige formålsbygg (barnehager, skoler, sykehjem etc.) og er tiltakshaver 

(byggherre) ved oppføring av kommunale bygg. Prosjektavdelingen har ni årsverk; 

driftsavdelingen har 28 årsverk.   

 Virksomhet Kommunalteknikk, som har 57 årsverk, bygger og drifter vann/avløp (VA), 

vei og idretts- og nærmiljøanlegg, samt bestiller renovasjon (fra Follo Ren IKS). Pro-

sjektavdelingen har 17 årsverk. 

2.4 Metode 

2.4.1 Metode generelt 

Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rap-

porteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder. Norges Kom-

munerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001; 2011), 

som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger 

denne standarden. Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder 

som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskrite-

riene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området."  

2. Datagrunnlag/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans 

(gyldighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennom-

føres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rap-

portutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet, for verifisering av data-

grunnlaget.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Hørings-

svaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.4.2 Metode i dette prosjektet 

Offentlige anskaffelser reguleres av anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften, samt forsy-

ningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften, som alle ble endret av Stortinget i 2016 

med virkning fra 1.1.2017. Forvaltningsloven gjelder også ved innkjøp.  

 

Særlig anskaffelseslov og anskaffelsesforskrift er kilder til revisjonskriterier i denne forvalt-

ningsrevisjonen. Revisjonskriteriene underbygges med omfattende lovhenvisninger. (Under-

kapitler med revisjonskriterier utgjør til sammen seks sider.)  

 

Datakilder er Innkjøpsreglement for Ski kommune (2017), Budsjett og handlingsplan 2017–
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2020, Budsjett og handlingsplan 2018–2021, tertialrapportering av innkjøp, kommunens nett-

sider (Ski.kommune.no), KOFAs nettsider (Kofa.no), regnskapsrapport, statistikk (Ssb.no) og 

intervju med informanter. Seks ansatte i Ski kommune er intervjuet (samt kort dialog med 

andre). Revisor har nedskrevet og redigert uttalelsene; intervjuobjektene har fått tekstene til 

korrigering og godkjenning i epost-dialog. 

 

Innkjøpsavdelingsleder sendte revisor en oversikt over tilbuds-/anbudskonkurranser som 

gjennomføres i 2017. 30 konkurranser var sluttført per 26.10.2017. Tre anskaffelser ble valgt 

ut etter revisors interesse (a–c, s. 34), og to ble tilfeldig utvalgt (d–e). 

 

Noen indikatorer fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk 2016 gjengis. Kostra er 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske 

kommuner (2001).  

 

En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom datagrunnlag til vurderinger 

og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved datainnsamling 

fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av tekstelementer og kommu-

nens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.   

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført med følgende fremdrift:  

 

Dato:  Aktivitet:  

13.12.2016: Ski kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet.    

7.3.2017: Kontrollutvalget vedtok formål og problemstillinger.  

2.5.2017: Kontrollutvalget vedtok prosjektplan. 

19.9.2017: Oppstartsmøte med kommunalsjef for Administrasjon Kjell Sæther (rådmannens 

kontaktperson) og avdelingsleder for innkjøp (innkjøpsavdelingsleder) Ulla 

Listerud. 

27.9.2017: Møte med virksomhet Eiendoms avdelingsleder for prosjektavdelingen (prosjekt-

avdelingsleder) Tone Solberg og arbeidsleder Harald Espenes i driftsavdelingen.  

3.10.2017: Møte med virksomhet Kommunalteknikks overingeniør Knut Bjørnskau i 

prosjektavdelingen.  

5.10.2017: Epost-dialog med avdelingsleder renhold Ann-Kristin Morken i virksomhet 

Eiendom. 

24.10.2017: Spørreundersøkelse (Questback) sendt til 32 virksomhetsledere i Ski kommune.  

25.10.2017: Møte med virksomhetsleder for Fellestjenester Arne Rønhovde og innkjøpsavde-

lingsleder.  

1.11.2017: NHOs leverandørkonferanse for hovedstadregionen, Thon Hotel i Ski. 

2.11.2017: Intervju med innkjøpsrådgiver Beate Haugsjordet, samt kort samtale med 

innkjøpsrådgiver Glenn Christensen (håndverkstjenester).  

28.11.2017: Kvalitetssikring av rapportutkast med innkjøpsavdelingsleder. 

12.12.2017: Verifisering av revisjonsrapport med kommunalsjef for Administrasjon. 

2.1.2018: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse.  

11.1.2018: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til FIKS.  

22.1.2018: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.  
Personers navn oppgis første gang; deretter benyttes tittel.   

 

Vi takker for godt samarbeid med Ski kommune i forvaltningsrevisjonen. Rådmannens 

uttalelse til revisjonsrapporten er vedlagt.  
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3 STYRKING AV KOMMUNENS INNKJØPSARBEID FRA 2010 TIL 

2017 

 
 
 

3.1 Revisjonskriterier 

a. Kommunens anskaffelser skal tilstrebe en rasjonell og effektiv bruk av samfunnets 

ressurser og tilrettelegge for en tillitsskapende forvaltning (anskaffelseslov § 1 og § 4).  

b. Ski kommunes innkjøpsarbeid skal være styrket siden 2010.   

 

Anskaffelsesloven:  

 § 1 Formål: "Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også 

bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at 

offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte."  

 § 4 Grunnleggende prinsipper: "Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleg-

gende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet 

og forholdsmessighet."    

 

Kommuneloven har et liknende formål (§ 1): "Formålet med denne lov er å legge forholdene 

til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell 

og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor 

rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også 

legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard." 

 

Anskaffelsesloven (7 sider) og anskaffelsesforskriften (68 sider) utgjør et omfangsrikt anskaf-

felseslovverk. Dette henger sammen med tilpasning til EUs lovverk, for å sikre markeds-

adgang, samhandel og integrasjon i Europa.  

 

Anskaffelsesloven gjelder fra 1.1.2017 bare anskaffelser over 100 000 kr. Anskaffelsesfor-

skriften er inndelt i deler (I, II og III) etter terskelverdier:
5
    

I. Alminnelige bestemmelser (anskaffelser 100 000–1,1 mill. kr): Anskaffelseslovens fem 

grunnleggende prinsipper (§ 4) gjelder også her. Konkurransebasert anskaffelse pålegges; 

direkteanskaffelse er forbudt over 100 000 kr.
6
 Lovverket fastsetter imidlertid ikke konkur-

ransens form, og kunngjøring kreves ikke. Minst tre leverandører bør forespørres.    

II. Anskaffelser under EØS-terskelverdi (1,1–1,75 mill. kr): Beløpsgrensen ble 1.1.2017 høynet 

fra 500 000 kr til 1,1 mill. kr. Over 1,1 mill. kr pålegger anskaffelsesforskriften en formali-

sert anskaffelsesprosedyre med kunngjøringsplikt: "Oppdragsgiveren kan bruke åpen 

tilbudskonkurranse eller begrenset tilbudskonkurranse" (§ 8-3). "Kravspesifikasjonene skal 

angi kravene som stilles til egenskapene til varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbei-

dene som oppdragsgiveren skal anskaffe" (§ 8-5). "Oppdragsgiveren skal velge tilbud på 

grunnlag av objektive tildelingskriterier som skal angis i prioritert rekkefølge i anskaffelses-

                                                           
5
 Terskelverdi vil si beløpsgrense (ekskl. mva). En kontrakts verdi beregnes for hele kontraktsperioden inkludert 

opsjon, f.eks. ofte fire år for rammeavtaler.  

6
 Direkteanskaffelse vil si en anskaffelse der oppdragsgiver tar direkte kontakt med en leverandør uten 

konkurranse. 

Problemstilling nr. 1: I hvilken grad er kommunens innkjøpsarbeid styrket i forhold til 

funnene i forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2010?  
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dokumentene" (§ 8-11). "Konkurransen skal kunngjøres i Doffin, i et skjema som er fastsatt 

av departementet" (§ 8-17).   

III. Anskaffelser over EØS-terskelverdiene (1,75 mill. kr for vare- og tjenestekontrakter; 44 mill. 

kr for bygg- og anleggskontrakter): Anskaffelsesforskriftens tillatte anskaffelsesprosedyrer 

(§ 13-1) er hovedsakelig åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse og 

forhandling etter forutgående kunngjøring. "Oppdragsgiveren skal publisere alle kunngjø-

ringer i Doffin i samsvar med skjemaer som er fastsatt av departementet. Doffin videresen-

der kunngjøringene til TED-databasen. Oppdragsgiveren skal utarbeide kunngjøringen på 

norsk og ett av de offisielle EU-språkene" (§ 21-1).
7
 Kunngjøringen kan stille minstekrav til 

leverandør og produkt. Vektede tildelingskriterier skal oppgis (§ 18-1).  

 

For del I og II i anskaffelsesforskriften gjelder forenklede prosedyrer for offentlige anskaffel-

ser. Fullverdige EØS-anskaffelser har følgende kjennetegn (utdrag fra anskaffelsesforskriften 

del III):  

 § 13-1 Tillatte anskaffelsesprosedyrer: "Oppdragsgiveren kan alltid bruke åpen anbuds-

konkurranse eller begrenset anbudskonkurranse."  

 § 13-2 Vilkår for bruk av konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring: 

"b) anskaffelsen inkluderer design eller innovative løsninger; c) anskaffelsens karakter, 

kompleksitet, rettslige eller finansielle sammensetning eller tilknyttede risiko gjør det 

nødvendig å forhandle; d) oppdragsgiveren ikke kan utforme kravspesifikasjonene 

tilstrekkelig presist ved henvisning til en standard, europeisk teknisk bedømmelse, felles 

teknisk spesifikasjon eller teknisk referanse; e) oppdragsgiveren i en forutgående åpen 

anbudskonkurranse eller begrenset anbudskonkurranse bare mottok uakseptable tilbud." 

Å forhandle på grunnlag av mottatte tilbud kan være aktuelt når konkurransegrunnlaget 

bare gir en kort funksjonsbeskrivelse som ikke spesifiserer produktet fullt ut, fordi 

oppdragsgiver ønsker tilbyders løsningsforslag.   

 § 13-3 Vilkår for bruk av konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring: 

Kunngjøringsplikten kan fravikes når oppdragsgiveren i en forutgående anbudskonkur-

ranse mottok ingen eller bare uakseptable tilbud.   

 § 13-4 Vilkår for anskaffelser uten konkurranse: "Oppdragsgiveren kan gjennomføre en 

anskaffelse uten konkurranse dersom […] b) anskaffelsen gjelder ytelser som bare en 

bestemt leverandør kan levere fordi 1. formålet er å skape eller anskaffe et unikt kunst-

nerisk verk eller en unik kunstnerisk fremføring, 2. konkurranse er umulig av tekniske 

årsaker eller 3. leverandøren har en enerett, inkludert immaterielle rettigheter." […] c) 

oppdragsgiveren skal inngå en varekontrakt om tilleggsleveranser med den opprinnelige 

leverandøren."  

 § 23-6 Gjennomføring av åpen og begrenset anbudskonkurranse: "(3) Det er ikke tillatt 

å gjennomføre forhandlinger."
8
  

 

Revisor oppsummerer tre hovedendringer i anskaffelseslovverket fra 1.1.2017:   

1. Mindre lovregulering som følge av høyere terskelverdier: Lovens nedre virkeområde er 

høynet fra 0 kr til 100 000 kr. Terskelverdi for kunngjøring (Doffin) er høynet fra      

                                                           
7
 Ted (Tenders electronic daily) er den offisielle databasen for kunngjøringer av offentlige anskaffelser i 

EU/EØS.  

8
 Anskaffelsesforskriften skiller mellom tilbudskonkurranse i del II (over 1,1 mill. kr; § 9-2) og 

anbudskonkurranse i del III (over 1,75 mill. kr; § 23-6;). Også i anbudskonkurranser gir leverandører "tilbud". 

Alle tilbud skal etter loven gis skriftlig.  
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500 000 kr til 1,1 mill. kr. Under 1,1 mill. kr vil konkurranse med minst tre leverandører 

(der det finnes) tilfredsstille kravet til konkurransebasert anskaffelse. 

2. Større åpning for forhandlinger: Tilbud tillates i større grad fulgt opp med forhand-

linger.  

3. Elektronisk tilgang til konkurransegrunnlaget (§ 14-3): "Oppdragsgiveren skal gi gratis, 

direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til konkurransegrunnlaget."  

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Ski kommunes innkjøpsvolum – statistikk 

Ski kommunes innkjøp har utviklet seg slik de siste tre årene:   

 

 
Kilde: Virksomhetsleder Økonomi, Ski kommune. Estimat for 2017 er basert på regnskap per 1.12.2017 med en 

lineær fremskriving av føringer på artskontoer 01*-03* (investering) og 11*-13* (drift). 

 

Diagrammet viser at ca. 60 % av Ski kommunes totale innkjøp regnskapsføres som 

driftsutgifter, mens 40 % av innkjøpene er investeringer. Totale innkjøp steg med 6 % fra 

2015 til 2016 og forventes å stige tilsvarende i 2017. 

 

Ski kommune foretar rundt 60 anskaffelser over 100 000 kr årlig:  

 Anskaffelser fra 100 000–1,1 mill. kr: 15–30 anskaffelser årlig, de fleste uten kunngjø-

ring. 

 Anskaffelser over 1,1 mill. kr: 20–40 anbudsforespørsler kunngjøres på Doffin/Ted per 

år. Dette er rammeavtaler og investeringer i bygg/anlegg.  

 

Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk viser at Ski kommunes innkjøp fra andre offentlige 

virksomheter steg i 2016 og ligger litt over andre kommuner: 
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell 2.1 Kjøp av tjenester (konsern). (2016-tall er endelige.) 

Kostra-gruppe 13: "Store kommuner utenom de fire største byene" (SSB). 49 kommuner, bl.a. Ski og Oppegård. 

 

Ski kommunes innkjøp fra private foretak er derimot lavere enn i andre kommuner:  

 

 
Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell 2.1 Kjøp av tjenester (konsern). 

 

Ski kommunes relativt lave andel kjøp fra private gjelder bl.a. i barnevern og helse/omsorg:  
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell 2.1 Kjøp av tjenester (konsern). 

 

 
Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell 2.1 Kjøp av tjenester (konsern). 

3.2.2 Ski kommunes innkjøpsrutiner 

Forbedringer i innkjøp siden 2010 

Kommunalsjef for Administrasjon gir følgende tidslinje for utviklingen av Ski kommunes 

anskaffelsesrutiner: 

1. 2010 – revisjonsrapport: Follo distriktsrevisjons forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige 

anskaffelser (17.1.2011) konstaterte noen svakheter i Ski kommunes innkjøpsfunksjon, 

som lå under virksomhet Økonomi. 

2. 2012 – innkjøpsavdeling: På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten vedtok 

kommunestyret å opprette en innkjøpsavdeling under virksomhet Fellestjenester. Avde-

lingsleder for innkjøpsavdelingen tiltrådte i august 2012. Innkjøpsavdelingen kom i drift 

med tre årsverk.  

3. 2013–2015 – innkjøpsavdelingen styrket: Innkjøpsavdelingen ble gradvis styrket fra tre 

1,1 % 

3,2 % 

4,5 % 

4,1 % 

3,1 % 

2,5 % 

3,8 % 3,8 % 

1,5 % 

2,3 % 
2,5 % 

3,7 % 

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

4,0 %

4,5 %

5,0 %

Ski Kostra-gruppe 13 Akershus Norge

2014 2015 2016Kommunens driftsutgifter til barnevern –  
andel til kjøp av tjenester fra private 

6,3 % 

7,6 % 

9,2 % 

10,0 % 

6,6 % 

8,4 % 

10,1 % 

11,1 % 

6,4 % 

8,6 % 

10,5 % 
11,2 % 

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

Ski Kostra-gruppe 13 Akershus Norge

2014 2015 2016Kommunens driftsutgifter til helse/omsorg –  
andel til kjøp av tjenester fra private 



 Follo distriktsrevisjon IKS:       Kommunale anskaffelser – Ski kommune 

 

15 

til fem årsverk. Innkjøpsmodulen i kommunens økonomisystem Agresso ble kjøpt og 

tatt i bruk i 2015. Agresso Innkjøp gir bedre kontroll med bestillinger, varemottak, 

fakturaer og betalinger. 

4. 2016 – elektronisk anbuds- og kontraktsystem og e-handel: Anskaffelsesforskriften 

krever at offentlige anbud skal gjennomføres elektronisk (digitalt) fra 1.7.2018. Ski 

kommune tok allerede 1.10.2016 i bruk anbuds- og kontraktsystemet Mercell, som er 

integrert med kommunens sak-/arkivsystem ESA. Samtidig startet implementering av e-

handel gjennom IBX, som er et forsystem til Agresso Innkjøp.  

5. 2017 – innkjøpsreglement, ny stilling og rapportering: Ski kommunestyre vedtok 

29.3.2017 et oppdatert Innkjøpsreglement for Ski kommune, som trådte i kraft umiddel-

bart. Kommunestyret vedtok i Budsjett og handlingsplan 2017–2020 å utvide innkjøps-

avdelingen fra fem til seks årsverk, for bl.a. å styrke kontraktsoppfølgingen. Ny 

innkjøpsrådgiver tiltrådte 2.10.2017. Tertialvis rapportering til rådmanns ledergruppe 

startet i oktober 2017.  

 

Kommunalsjefen poengterer at utfordringen i offentlige anskaffelser er å følge et detaljert 

lovverk og samtidig gjøre gode innkjøp. Offentlige anskaffelser er blitt et eget fagområde. 

 

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Ski og Oppegård å etablere en ny kommune sammen. 

Den nye kommunen trer i kraft 1.1.2020 og skal hete Nordre Follo kommune. Her vil det bo 

om lag 60 000 innbyggere, og kommunen får 4 000 medarbeidere. Forberedelsene omfatter en 

rekke delprosjekter, bl.a. delprosjektgruppe "økonomi, styring og anskaffelser".  

 

Follo distriktsrevisjons forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser anbefalte:  

 

Follo distriktsrevisjons anbefalinger 

17.1.2011 

Status 2017 

1. Følge opp tilbakemeldinger fra 

ledere om struktur/organisering, 

rutiner og kompetanse. 

En del virksomhetsledere gir uttrykk for at anskaffelser 

tar lang tid og at innkjøpsavdelingens veiledning kan 

forbedres.  

2. Etablere nye rammeavtaler (flere 

produktområder). 

Ski kommune har 61 gjeldende rammeavtaler, mot 54 

rammeavtaler i 2009. 

3. Innskjerpe innkjøpsrutiner og 

regelverk når det gjelder:  

a. protokoll fra alle kjøp over    

100 000 kr;  

b. konkurranse på alle områder;  

c. redegjøre i protokoll for vurde-

ringer når konkurranse ikke er 

gjennomført;  

d. etterleve rammeavtaler;  

e. innkjøpsavdeling skal kvalitets-

sikre alle innkjøp over 200 000 

kr. 

a. Anskaffelsesprotokoll føres for alle anskaffelser over 

100 000 kr der innkjøpsavdelingen er involvert. 

b. Når det finnes flere leverandører i markedet, gjøres de 

fleste anskaffelser over 100 000 kr etter konkurranse. 

Også under lovens minstekrav (100 000 kr) forespør-

res ofte flere leverandører.  

c. Anskaffelsesprotokoller redegjør for når direkteanskaf-

felse vurderes nødvendig. 

d. Rammeavtaler etterleves i hovedsak.   

e. Innkjøpsavdelingen kvalitetssikrer de fleste innkjøp 

over 100 000 kr; innkjøpsavdelingsleder med-signerer 

kontraktene. Feil kan skje ved fragmenterte innkjøp 

som i sum blir mer enn 100 000 kr per år.  

4. Protokoller og anbudsdokumenter 

skal arkiveres i kommunens 

sentrale arkiv. 

Protokoller og anbudsdokumenter arkiveres i kommunens 

digitale arkiv i sak-/arkivsystemet ESA. 

 



 Follo distriktsrevisjon IKS:       Kommunale anskaffelser – Ski kommune 

 

16 

Fullmakter ved innkjøp 

Innkjøpsreglement for Ski kommune fastsetter følgende fullmakter for signering av kontrakter 

(punkt 4.1) med kontraktsverdi:  

1. 0–100 000 kr (eks. mva): Virksomhetsleder signerer.  

2. 100 000–500 000 kr: Virksomhetsleder signerer sammen med innkjøpsavdelingsleder. 

3. Over 500 000 kr: Rådmannen signerer sammen med innkjøpsavdelingsleder. Disse 

signerer også alle rammeavtaler.  

 

Saksframlegget om revidering av innkjøpsreglementet til kommunestyret i mars 2017 gikk inn 

for å heve virksomhetsledernes fullmaktsgrense fra 500 000 kr til 1,1 mill. kr. Kommunestyret 

vedtok at rådmannen fortsatt skal signere alle innkjøp over 500 000 kr. Innkjøpsavdelings-

leder går fortsatt inn for å heve virksomhetsledernes signaturfullmakt til 1,1 mill. kr, fordi: 

 Anskaffelsesforskriftens terskelverdi for Doffin-kunngjøring er hevet fra 500 000 kr til 

1,1 mill. kr (1.1.2017). Det er naturlig å benytte 1,1 mill. kr også som en fullmakts-

grense. 

 500 000 kr som limit for virksomhetsledernes innkjøpsbeslutninger innebærer et 

sentralisert beslutningssystem. Heller ikke 1,1 mill. kr er en høy beløpsgrense for 

virksomhetsledernes fullmakt, forutsatt at midler er budsjettert til innkjøpet.   

 Innkjøpsavdelingsleder skal fortsatt med-signere alle innkjøp over 100 000 kr, med den 

kontroll som dette innebærer. Innkjøpsavdelingen kvalitetssikrer det innkjøpsfaglige og 

sjekker budsjettrammer, før arbeid med anbudskonkurranse iverksettes.  

 Å vente på rådmannens underskrift tar erfaringsmessig noen dager.  

 

Innkjøpsreglement for Ski kommune fastsetter (punkt 6) at "Alle anskaffelser over 100.000 

[kr] skal gjennomføres av innkjøpsavdelingen gjennom en innkjøpsrådgiver". Innkjøpsavde-

lingen har dermed kontroll med at anskaffelseslovverket etterleves i alle innkjøp som loven 

gjelder for.  

 

Innkjøpsavdelingens organisering 

Innkjøpsreglement for Ski kommune sier følgende om innkjøpsavdelingens rolle (s. 3): 

"Innkjøpsavdelingen er Ski kommunes fag- og ressursavdeling for alle anskaffelser. Avde-

lingen har ansvar for å gjennomføre anbudsprosesser innenfor rammen av lover og forskrifter 

som til enhver tid gjelder for offentlige anskaffelser. Avdelingen skal sikre at Ski kommune 

gjør det gode innkjøp." 

 

Virksomhetsleder for Fellestjenester presiserer at målet ikke er det perfekte innkjøp: –Da 

måtte innkjøpsavdelingen hatt tre ganger så mange årsverk. Man kan ikke gardere seg 100 % 

mot feil og mangler i innkjøp, men med en egen kompetanseenhet har kommunens innkjøp 

blitt profesjonalisert med tanke på å følge loven og å gjøre gode innkjøp.  

 

Innkjøpsavdelingens arbeidsoppgaver er å: 

 gjennomføre alle anbudsforespørsler over 100 000 kr; 

 ta ansvar for Ski kommunes rammeavtaler – med gjennomføring av anbudsprosesser og 

oppfølging av avtalene; 

 veilede de 32 virksomhetene i alt som gjelder anskaffelser; 

 skrive årsplaner og rapporter til rådmanns ledergruppe.  

 

Innkjøpsavdelingens seks ansatte har følgende arbeidsdeling: 

 Avdelingsleder har personalansvar og faglig ansvar for innkjøpsområdet. Hun driver 



 Follo distriktsrevisjon IKS:       Kommunale anskaffelser – Ski kommune 

 

17 

utviklingsarbeid av fagområdet, utarbeider retningslinjer og prosedyrer for kommunens 

innkjøp, kvalitetssikrer konkurranser og kontrakter, samt rapporterer til rådmannens 

ledergruppe.   

 To innkjøpsrådgivere er prioritert for (følger særlig opp) tekniske anskaffelser.  

 En innkjøpsrådgiver er prioritert for helse-/omsorgsanskaffelser. 

 En innkjøpsrådgiver (ny) er prioritert for IT-anskaffelser. 

 En innkjøpsrådgiver er prioritert for implementering og forvaltning av e-handel. 

 

Innkjøpsrådgiverne må også ta anskaffelser utenfor bransjene de er spesialisert på. Hver 

innkjøpsrådgiver skal håndtere minst tre innkjøpsprosjekter samtidig.  

 

IT-systemer 

Mercell er et elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy – anbudssystem – som medfører 

at alle tilbud til Ski kommune mottas digitalt. Kommunen har også kjøpt Mercells kontrakts-

modul, som er integrert med anbudsystemet; dette medfører digital signering av alle 

kontrakter og oversikt over kontrakter. Kommunen har dessuten kjøpt integrasjon mellom 

Mercell og sak-/arkivsystem ESA.  

 

–Manuelle operasjoner – som inntasting av tekst og kopiering av dokumenter til arkiv – er 

redusert til et minimum gjennom digitaliseringen. Dette har frigjort tid i innkjøpsavdelingen, 

som benyttes til kontraktsoppfølging og andre viktige oppgaver, poengterer innkjøps-

avdelingsleder. 

 

–Innkjøpsavdelingsleder engasjerer seg i digitalisering og effektivisering av innkjøpsarbeidet, 

uttaler innkjøpsrådgiver. 

 

E-handelsystemet IBX, som kommunen fortsatt holder på å implementere, medfører at: 

 Virksomhetene bestiller varer/tjenester gjennom e-handelssystemet, der leverandørenes 

produktsortiment vises, som ved vanlig netthandel. Alle rammeavtaler for varer er inne i 

e-handelssystemet; store varegrupper er matvarer, kontorrekvisita og datarekvisita. 

Innlegging av tjenestekjøp er i en testfase.  

 Innkjøpsavdelingen kan ta ut rapporter og gjøre analyser av kommunens innkjøp. Dette 

danner et viktig beslutningsgrunnlag. 

 E-faktura fra leverandører vises i e-handelssystemet, som er koblet til økonomisystemet 

Agresso. Kontraktsoppfølging av pris, rabatter, mengder m.m. forenkles.  

 

Fakturamatch vil si at dersom fakturaen stemmer med tidligere godkjent bestilling, går den 

automatisk til betaling uten videre kontroll. Fakturamatch er vanskelig å få til å fungere, både 

i Agresso og konkurrerende økonomisystemer. Budsjett og handlingsplan 2018–2021 opply-

ser (s. 59) at Agresso videreutvikles: "Oppgradering til ny versjon i 2017 vil gi mulighet for å 

sette arbeidsflyt på virksomhetenes bilag for lønns- og regnskapsføringer, samt bedre utviklet 

støtte for elektroniske innkjøp."  

 

Kompetanse 

Innkjøpsavdelingsleder, som er utdannet siviløkonom, er sertifisert innkjøpsrådgiver fra 

NIMA Utdanning AS.
9
  

                                                           
9
 Norsk innkjøps- og materialadministrasjon (NIMA), som ble stiftet i 1915, heter i dag NIMA – Norsk Forbund 

for Innkjøp og logistikk. NIMA Utdannings innkjøpsrådgiver-studium utgjør om lag en årsenhet.   
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Også innkjøpsrådgiverne er sertifiserte innkjøpsrådgivere fra NIMA Utdanning eller KS 

Innkjøp. Innkjøpsavdelingsleder har stort fokus på oppdatering av ansattes kompetanse, ifølge 

innkjøpsrådgiver. De deltar på kurs og konferanser 3–5 dager per år. De er kurset i det nye 

anskaffelseslovverket som trådte i kraft 1.1.2017:  

 I september 2016 arrangerte KS et dagskurs om endringer i regelverket, som alle 

innkjøpsrådgiverne deltok på.  

 I desember 2016 og oktober 2017 deltok Kluge Advokatfirma på fagdager i innkjøps-

avdelingen; advokaten fortolket regelverket, trakk frem klagesaker m.m.  

 

Entreprisekontrakter kan være vanskelige. To innkjøpsrådgivere deltok i oktober 2016 på et 

to-dagers kurs i NS8407 Totalentreprise arrangert av Tekniske Foreningers Servicekontor.  

 

Virksomhetene får følgende informasjon/opplæring i offentlige anskaffelser: 

 Innkjøpsavdelingsleder deltar i virksomhetslederfora rundt tre ganger årlig, der hun 

informerer virksomhetslederne om anskaffelseslov og -forskrift, kommunens innkjøps-

reglement, rammeavtaler og innkjøpsplaner.  

 Bestillerne tilbys kurs i offentlige anskaffelser og kommunens innkjøpsrutiner.  

 

Eksterne innkjøpsrådgivertjenester kjøpes inn når kommunens kompetanse eller kapasitet ikke 

strekker til. Inventura AS ble benyttet, men etter en anbudsrunde i 2017 har kommunen 

inngått rammeavtale med Innkjøpskontoret AS, Asker. Når innkjøpsavdelingsleder ser det 

som nødvendig å innhente juridiske anbefalinger, benyttes Kluge Advokatfirma, Oslo.
10

  

 

Innkjøpsprosess – samarbeid med virksomhetene 

–Anskaffelser er i stor grad teamwork, understreker innkjøpsavdelingsleder. De gjennomføres 

av et anskaffelsesteam, bestående av innkjøpsrådgiver og et par ansatte i berørt virksomhet; 

ved store entrepriser er det en prosjektgruppe. Innkjøpsrådgiver leder den innkjøpsfaglige 

delen av anskaffelsesarbeidet. Et par ansatte i hver virksomhet har dessuten bestilling som en 

arbeidsoppgave. Virksomhetens avrop på (bruk av) en rammeavtaler utføres av bestilleren.  

 

Innkjøpsavdelingsleder utarbeider i november hvert år en årsplan for neste år. Årsplanen er en 

oversikt over behov innmeldt fra virksomhetene, budsjetterte innkjøp, rammeavtaler som må 

ut på nytt anbud kommende år og andre hovedaktiviteter for innkjøpsavdelingen. Årsplanen 

presenteres for rådmannens ledergruppe.  

 

Ad hoc-innkjøp, som virksomhetene har glemt eller som av andre grunner dukker opp under-

veis i året, utgjør 15–30 anskaffelser årlig. Disse må tas innimellom det som er planlagt. Noen 

planlagte innkjøp utgår eller utsettes. 

 

Virksomhetene tar i stor grad kontakt med innkjøpsavdelingen når de trenger bistand i anskaf-

felser. Innkjøpsavdelingen kan ta kontakt når den oppdager at en virksomhet har utfordringer i 

innkjøp. Økt oppfølging av virksomhetenes innkjøp er en ambisjon fremover.  

 

Innkjøpsrådgiver som begynte i innkjøpsavdelingen i 2016, betjener virksomhetene Kommu-

nalteknikk og Eiendom. Hun opplyser at innkjøpsavdelingsleder fordeler nye anskaffelsespro-

sjekter til innkjøpsrådgiverne. Avdelingslederen styrer dermed innkjøpsavdelingens ressurser 

                                                           
10

 Ski kommune har en abonnementsavtale med Kluge Advokatfirma, men ingen rammeavtale, jf. 

anskaffelsesforskriften § 2-4 Unntak for visse tjenestekontrakter, der ledd c) gir unntak for juridiske tjenester.  
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på best mulig måte. Når en innkjøpsrådgiver er tildelt et prosjekt, overtar denne videre dialog 

med virksomheten.  

 

Virksomhetene gir av og til uttrykk for at innkjøpsrutinene er "byråkratiske" og tar lang tid. 

Innkjøpsrådgiverne svarer da at offentlige anskaffelser styres av lover og forskrifter. Eksem-

pelvis må anbudsinvitasjoner for anskaffelser over 1,75 mill. kr ligge ute på Doffin/TED i 

minimum 30 dager. Virksomhetene er heller ikke alltid helt orientert om hva som er 

kontraktsfestet.  

 

Innkjøpsavdelingsleder utdyper tidsbruken: 

- Virksomhetene skal i november gi beskjed om neste års anskaffelser, men de er ikke 

alltid gode på å planlegge.   

- Virksomhetene gir ofte mangelfulle kravspesifikasjoner; innkjøpsavdelingen må bruke 

tid på å forbedre dokumentene. 

- Politiske vedtak om når skolebygg etc. skal stå ferdig – ofte med kort frist – styrer 

innkjøpsavdelingens årsplan. 

 

Virksomhet Eiendoms synspunkter 

Arbeidsleder gir uttrykk for at virksomhet Eiendoms driftsavdeling har god erfaring med 

innkjøpsavdelingen, især når det gjelder rammeavtaler:  

- Virksomhet Eiendom har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg. Her benyttes 

rammeavtaler med Ski Bygg As, snekkerfirmaer etc. der alle priser er avtalt. Hvis f.eks. 

en heis på sykehjemmet stanser, står det i rammeavtalen hvilket heisfirma som skal 

kontaktes og hvilken timepris som skal betales. Det er lett å bruke rammeavtalene.  

- Forberedelsen av anbudskonkurranse for en rammeavtale starter med at virksomhetene 

gir beskjed om hvilke produkter de ønsker rammeavtale for. En anbudskonkurranse for 

arbeidstøy, der også Oppegård kommune deltar, ble forberedt i september 2017. 

Innkjøpsavdelingen utarbeidet god dokumentasjon med bl.a. Norsk standard for arbeids-

tøy.  

- Eksisterende rammeavtaler følges opp av en gruppe på tre ansatte – én fra innkjøpsavde-

lingen og to fra berørte virksomheter.  

- Innkjøpsavdelingens to innkjøpsrådgivere for tekniske innkjøp ivaretar kommunens 

økonomiske interesser på en god måte. Hvis f.eks. mottatte fakturaer ikke stemmer med 

rammeavtalen, tar innkjøpsavdelingen affære.  

 

Prosjektavdelingsleder gir uttrykk for følgende om innkjøpsrutinene:   

- Virksomhet Eiendoms investeringsprosjekter utføres som regel som entreprisekontrak-

ter.
11

 Dette er store engangskontrakter, som regel totalentrepriser der totalentreprenøren 

har ansvar for detaljprosjektering og gjennomføring. Totalentreprenøren har ansvar for 

innleide rådgivertjenester og underentreprenører (VVS, elektro etc.).
12

  

- Anbudsprosesser også for entreprisekontrakter ledes av innkjøpsavdelingen. Når 

entreprisekontrakter er inngått, følges de opp av virksomhet Eiendom alene. Prosjekt-

leder og byggeleder har dette som del av sine arbeidsoppgaver. 

                                                           
11

 En entreprenør er "person eller firma som på visse vilkår tar på seg et større teknisk arbeid". En entreprise er 

"et arbeid som en entreprenør tar på seg", ifølge Bokmålsordboka.  

12
 Rådgivertjenester: Rådgivende Ingeniør Bygg (RIB), Rådgivende Ingeniør Elektro (RIE), Rådgivende 

Ingeniør Varme- og ventilasjon (RIV), Rådgivende Ingeniør Brann (RIBr) m.fl.  
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- Innkjøpsoppdrag kan ligge i innkjøpsavdelingens innkurv i noen uker, som følge av 

kapasitetsmangel. Virksomhet Eiendom legger derfor inn seks måneders anskaffelsesfase 

i prosjektenes fremdriftsplaner. Når det haster med å få bygget en barnehage eller et 

skole-tilbygg, kan tidsbruken være et problem.   

- Byggeprosjekter kan beløpe seg til flere hundre millioner kroner. Det er derfor ønskelig å 

styrke innkjøpsavdelingens kompetanse innen bygg- og anleggsprosjekter og entreprise-

jus.  

- I noen byggeprosjekter har innkjøpsavdelingen tilbudt virksomhet Eiendom å benytte 

ekstern innkjøpsrådgiver. Imidlertid er heller ikke konsulentene fortrolige med bygg- og 

anleggsbransjen. Å svare på alle spørsmålene gir merarbeid for virksomhet Eiendoms 

prosjektledere. 

- Innkjøpsreglement for Ski kommune pålegger (punkt 4.1) at alle anskaffelser over        

500 000 kr skal signeres av rådmannen (sammen med innkjøpsavdelingsleder). Virksom-

het Eiendom oppfatter dette som tungvint og tidkrevende. Virksomhetsleder bør kunne 

signere kontrakter opp til 1,1 mill. kr. Dette vil gi noe mer delegering av innkjøpsarbeidet 

til virksomhetene.   

 

–Etableringen av en egen innkjøpsavdeling i 2012 var et klart fremskritt i Ski kommunes 

innkjøpsarbeid. Kommunen har i dag en profesjonell innkjøpsenhet. Men entreprisekontrakter 

er noe helt annet enn rammeavtaler, og her har innkjøpsavdelingen fortsatt et utviklingspoten-

sial, mener prosjektavdelingsleder i virksomhet Eiendom.   

 

Virksomhet Kommunalteknikks synspunkter 

Overingeniør i Kommunalteknikks prosjektavdeling gir uttrykk for at virksomheten har et 

utmerket samarbeid med innkjøpsavdelingen:   

- Innkjøpsrådgiverne bidrar med sin innkjøpskompetanse; vi forventer ikke at de skal være 

eksperter på VA (vann og avløp). Vi snakker samme språk og har gode diskusjoner. De 

fleste anskaffelser har sine utfordringer, og samarbeidet med innkjøpsavdelingen gir 

trygghet i innkjøpet.   

- Kommunalteknikk har ofte innleide konsulenter med på laget ved forberedelse av 

anbudskonkurranser. Innkjøpsavdelingen styrer prosessen på en god måte, slik at det VA- 

eller veifaglige forenes med det innkjøpsfaglige.  

- Tiltaksplan VA og Tiltaksplan vei viser årlige anskaffelser. Kommunalteknikk kan 

dermed gi innspill til budsjett/handlingsplan og innkjøpsavdelingens årsplan.  

- Dialogen om anskaffelser starter tidlig, først med innkjøpsavdelingens årsplan og så med 

oppstartsmøte for anskaffelsen. Siden 2012 er forutsigbarheten i innkjøpsprosessene blitt 

mye bedre. Vi opplever ikke at innkjøpsavdelingen forsinker fremdriften. Snarere er det 

Kommunalteknikk som ikke har prosjekteringsgrunnlag ferdig til avtalt tid.  

- Høsten 2017 prosjekteres hovedavløpsledningen Ski–Haugbro (fra Hebekk til Oppegård 

grense, 4,6 km), som er kostnadsberegnet til 350 mill. kr. Denne må på plass før omfat-

tende utbygging i Ski kommune kan slippes løs. Kommunen hadde dialogmøte med 

leverandører i september 2016 og prekvalifisering i september 2017. Ved prekvalifisering 

må all dokumentasjon om prosjektet, inkludert fire delprosjekter, legges ut. Med anleggs-

start i april 2018 forventes hovedavløpsledningen å stå ferdig i 1. kvartal 2021.    

 

Virksomhetslederes synspunkter – spørreundersøkelse 

Revisors spørreundersøkelse ga følgende svar. 
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Påstand: Ski kommunes innkjøpsrutiner (innkjøpsreglement og praksis) er hensiktsmes-

sige. Virksomhetslederes svar: 

 

 
Kilde: Questback 24.10.2017 med svar fra 29 virksomhetsledere (90,6 %). Skala 1–6 (best). Svarfordeling. 

 

Spørsmål: Har du forslag til endringer i kommunens innkjøpsrutiner?  

Virksomhetslederne svarte bl.a. følgende:   

- Mange innkjøpssaker skal igjennom leder av innkjøpsavdelingen. Det er lite 

hensiktsmessig og virker som en propp. Saker bør delegeres helt fra oppstart. 

- Mange av rammeavtalene er dårlige både når det gjelder pris og service. 

- Noen av rammeavtalene har gitt skolene en veldig kostnadsøkning med tanke på varer 

man trenger mye av i en skole. Rammeavtaler bør revurderes. 

- Vanskelig å velge det beste og rimeligste på grunn av avtaler. 

- For krevende og tar for lang tid før vi får den hjelpen vi trenger. 

- Flere rammeavtaler. Det er frustrerende når vi melder behov for større innkjøp og det 

ikke er rammeavtaler på dette; f.eks. digitale tavler. 

 

Påstand: Innkjøpsavdelingen yter god veiledning når virksomheten gjør innkjøp.  

Virksomhetslederes svar: 

 

 
Kilde: Questback 24.10.2017 med svar fra 29 virksomhetsledere (90,6 %). Skala 1–6 (best). Svarfordeling. 
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Spørsmål: Har innkjøpsavdelingen forbedringspunkter sett fra din virksomhets side?  

Virksomhetsledere svarte bl.a. følgende: 

- De skjønner ikke alltid hva behovet er. 

- Rammeavtaler. 

- Billigst pris er ikke alltid mest økonomisk. Vanskelig å få frem skjønnsmessige forhold i 

vurdering. 

- Dette kommuniseres på en god måte. 

- Bør bli bedre på analyse av effekter av rammeavtaler. 

- Innkjøpsavdelingen har ikke kapasitet til å yte den hjelpen vi trenger innen riktig tid. 

 

Spørsmål: Har din virksomhet behov for mer opplæring i lov/forskrift om offentlige 

anskaffelser og Ski kommunes innkjøpsrutiner?  
Virksomhetslederes svar: 

 

 
Kilde: Questback 24.10.2017 med svar fra 29 virksomhetsledere (90,6 %). Skala 1 (ja)–2 (nei). Svarfordeling. 

3.3 Vurdering 

På bakgrunn av Follo distriktsrevisjons forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser 

(17.1.2011) vedtok Ski kommunestyre å opprette en innkjøpsavdeling under virksomhet 

Fellestjenester. Innkjøpsavdelingen kom i drift med tre årsverk i 2012 og fikk sitt sjette 

årsverk i 2017. Et krevende anskaffelseslovverk medfører at profesjonalisering av innkjøps-

funksjonen i en fagenhet er en trend i mange kommuner.  

 

Ski kommunes anskaffelser baseres i høy grad på IT-systemer: innkjøpsmodulen i økonomi-

systemet Agresso, anbuds- og kontraktsystemet Mercell og e-handelsystemet IBX, samt sak-/ 

arkivsystemet ESA.  

 

Innkjøpsavdelingsleder fremstår som godt bevandret i anskaffelseslovverket og diverse 

produktområder. Alle ansatte i innkjøpsavdelingen er sertifiserte innkjøpsrådgivere, og 

kompetansen oppdateres med årlige kurs.  

 

Virksomhet Eiendom gir uttrykk for tilfredshet med innkjøpsavdelingens håndtering av 

rammeavtaler, men noe lavere tilfredshet med veiledningen vedrørende entreprisekontrakter. 

Virksomhet Kommunalteknikk gir uttrykk for høy tilfredshet med innkjøpsavdelingen.  
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I revisors spørreundersøkelse sier drøyt halvparten av virksomhetslederne seg enig i en 

påstand om at Ski kommunes innkjøpsrutiner (innkjøpsreglement og praksis) er hensiktsmes-

sig (52 % gir skår 4–6). 79 % av virksomhetslederne svarer at innkjøpsavdelingen yter god 

veiledning når virksomheten gjør innkjøp.  

 

45 % av virksomhetsledere er imidlertid ikke fornøyd med kommunens innkjøpsrutiner (skår 

2–3), og 21 % er ikke fornøyd med innkjøpsavdelingen. Noen virksomhetsledere foreslår 

endringer i innkjøpsrutiner og innkjøpsavdelingens arbeidsmåte, bl.a.:  

 Noen rammeavtaler er dårlige når det gjelder pris og service. Rammeavtaler mangler på 

viktige produktområder. 

 Innkjøpsavdelingens bistand til virksomhetene tar for lang tid. Det er behov for mer 

delegering og digitalisering. 

 Én virksomhetsleder mener at innkjøpsavdelingen kommuniserer på en god måte, mens 

en annen mener at "de skjønner ikke alltid hva behovet er". 

 

24 % av virksomhetslederne mener at deres virksomhet har behov for mer opplæring om 

offentlige anskaffelser og Ski kommunes innkjøpsrutiner. Kontinuerlig informasjon og opplæ-

ring til virksomhetene er nødvendig på et komplisert fagområde som offentlige anskaffelser.  

 

Prosjektavdelinger finnes både i virksomhet Eiendom (ni årsverk) og virksomhet Kommu-

nalteknikk (17 årsverk). For å få et større fagmiljø for prosjektering og entrepriser, er det en 

idé å slå sammen disse to virksomhetene, som har relativt like arbeidsområder (bygg og 

anlegg). Sammenslåingen med Oppegård kommune står likevel øverst på dagsorden nå.  

  

Innkjøpsreglement for Ski kommune ble revidert i mars 2017. Rådmannen gikk da inn for å 

heve virksomhetsledernes fullmaktsgrense fra 500 000 kr til 1,1 mill. kr og at rådmannen 

signerer kontrakter over dette. Kommunestyret fastholdt at rådmannen skal signere alle 

innkjøpskontrakter over 500 000 kr. Revisor har sans for administrasjonens argumentasjon, 

men tar til etterretning at forslaget om å heve virksomhetsledernes fullmaktsgrense ble avvist 

for kort tid siden.    
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4 SIKRING AV BALANSE MELLOM PRIS, KVALITET, 

LEVERINGSDYKTIGHET OG DRIFT 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

a. Ski kommunes anskaffelser skal kjennetegnes av en rasjonell og effektiv forvaltning av 

de kommunale ressursene. De overordnete tildelingskriteriene pris/kostnad og kvalitet 

skal vektlegges på en balansert måte, jf. anskaffelsesforskriften § 18-1.  

b. Konkurransegrunnlag bør utformes slik at de stimulerer leverandører til å legge inn 

tilbud.  

 

Om offentlige anskaffelser over EØS-terskelverdiene står bl.a. følgende i anskaffelsesfor-

skriften § 18-1 Tildelingskriterier, ledd:  

1) "Oppdragsgiveren skal velge tilbud på grunnlag av a) den laveste prisen, b) den laveste 

kostnaden eller c) det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet."  

3) "Ved valg av tilbud på grunnlag av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og 

kvalitet kan tildelingskriteriene for eksempel omfatte: a) kvalitet, inkludert tekniske, 

estetiske og funksjonelle egenskaper, tilgjengelighet, universell utforming og miljømes-

sige, sosiale og innovative egenskaper; b) den tilbudte bemanningens organisering, 

kvalifikasjoner og erfaringer, forutsatt at kvaliteten på bemanningen er av stor betyd-

ning for utførelsen av kontrakten; c) kundeservice, teknisk bistand og leveringsbetingel-

ser, for eksempel leveringsmåte og tid for levering eller ferdigstillelse."  

6) "Ved valg av tilbud på grunnlag av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og 

kvalitet skal oppdragsgiveren angi tildelingskriterienes relative vekt." 
 

Videre heter det i anskaffelsesforskriften bl.a.:  

 § 15-1 Kravspesifikasjoner: "Med mindre noe annet er fastsatt i rettslig bindende 

tekniske regler, skal kravene utformes a) som ytelses- eller funksjonskrav, inkludert 

miljøegenskaper; b) ved henvisninger til tekniske spesifikasjoner og, i rangert rekke-

følge, nasjonale standarder som gjennomfører europeiske standarder, europeiske 

tekniske bedømmelser, felles tekniske spesifikasjoner, internasjonale standarder eller 

andre tekniske referanser." 

 § 16-1 Kvalifikasjonskrav: "Oppdragsgiveren kan stille krav til leverandørens kvalifika-

sjoner. Kravene kan bare gjelde registrering, autorisasjoner mv., jf. § 16-2, økonomisk 

og finansiell kapasitet, jf. § 16-3, og tekniske og faglige kvalifikasjoner, jf. § 16-5. 

Kravene skal ha tilknytning til og stå i forhold til leveransen." 
 

E24.no hadde 22.9.2017 en nettartikkel med overskriften "Tendens å fokusere på pris ved 

innkjøp i det offentlige": "Den tidligere ledelsen i avfallsselskapet RenoNorden, som gikk 

konkurs denne uken, ga kommuner pristilbud opp mot 90 prosent lavere enn anbudskonkur-

rentene. […] RenoNorden har siden før sommeren forsøkt å forhandle bort 11 såkalte taps-

kontrakter for å unngå konkurs."  

 

Advokat Olav Kolstad uttalte til E24 at "innkjøpere i det offentlige har en plikt [til] å avvise 

Problemstilling nr. 2:  Hvordan arbeides det i innkjøpsprosessen for å sikre god balanse 

mellom pris og kvalitet og leveringsdyktighet og drift på varen/tjenesten? 
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anbud som har en unormalt lav pris… man må være sikker på at en aktør realistisk kan levere 

tjenesten". Direktør Svein Kamfjord i KS Bedrift Avfall kommenterte til E24:
13

 "–Pris er et av 

flere elementer som blir vurdert i et anbud. Det Kolstad kanskje mener er at det vektes for 

mye på pris […] Pris er en del av bildet, miljø er en del av bildet, og også arbeidsmiljø vekt-

legges i anbud fra kommuner […] Hvorvidt RenoNorden dumpet priser for å ta markeds-

andeler, er ikke noe den enkelte innkjøper kunne ha innsikt i […] Det må være selskapets 

ansvar å ikke gi lavere tilbud enn det de kan levere. Selskaper som leverer tilbud må klare å 

regne selv, sier Kamfjord."     

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Balansen i Ski kommunes anskaffelser 

Kommunalområde Administrasjon 

–Ved anskaffelser over 1,75 mill. kr skal vektede tildelingskriterier oppgis i kunngjøringen av 

konkurransen, slik at leverandørene ser hva de blir bedømt på. Men det er opp til oppdrags-

giver å fastsette konkrete tildelingskriterier og deres vekt, poengterer innkjøpsavdelingsleder.  

 

Anskaffelsesteamet kan fastsette minstekrav til leverandører og produkt. Dernest vektes 

hovedtildelingskriteriene pris/kostnad og kvalitet. For kvalitet fastsettes ofte underkriterier. 

Formulering av kvalitetskriterier har stort fokus i anskaffelser. Man tenker over hva som kan 

skille leverandørene fra hverandre.   

 

Innkjøpsavdelingsleder opplyser at Ski kommune har hatt dårlig erfaring med leveranser i 

noen entrepriseanskaffelser der pris var eneste tildelingskriterium: –Ved tekniske anskaffelser 

legger kommunen nå langt større vekt på kvalitet enn for fem år siden. Men tidsfaktoren er 

også viktig for å oppnå kvalitet; gode innkjøp forutsetter god tid i prosessen.  

 

–Anskaffelser starter med at en virksomhet sender et utfylt behovsskjema til innkjøpsavde-

lingen. Innkjøpsavdelingsleder gir oppdraget til en innkjøpsrådgiver, som går i dialog med 

fagmiljøet for å få rede på behovet deres. Virksomheten utarbeider kravspesifikasjon med 

bistand fra innkjøpsrådgiveren. Så tar man en diskusjon om tildelingskriterier, for å finne den 

rette balansen mellom pris og kvalitet. Som regel er dette en god prosess; det er sjelden stor 

uenighet om vektingen, opplyser innkjøpsrådgiver.  

 

Virksomhet Eiendom 

Prosjektavdelingsleder bekrefter at Ski kommune i dag vektlegger kvalitetskriterier langt 

sterkere enn for fem år siden. Mens anbudskonkurranser for entrepriser tidligere la nesten 100 

% vekt på pris, er betydningen av kvalitet ved tekniske innkjøp nå erkjent av både virksom-

hetene og innkjøpsavdelingen.   

 

Kvalitet splittes gjerne i underkriterier, som leveringsdyktighet, miljø (bl.a. gjenvinningspro-

sent), responstid og kompetanse (nøkkelmedarbeideres CV-er).  

 

Virksomhet Eiendom utarbeider en årlig vedlikeholdsplan. Administrasjonen setter her 

"trafikklys" på formålsbyggene, der rødt betyr høyt vedlikeholdsbehov, gult betyr middels og 

grønt betyr lavt vedlikeholdsbehov. Dette gir en oversiktlig prioritering av vedlikeholdsmid-

lene, noe politikerne synes å sette pris på.  

                                                           
13

 Svein Kamfjord (V) er også representant i Ski kommunes kontrollutvalg. 
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Virksomhet Kommunalteknikk 

Kommunalteknikks overingeniør har følgende synspunkter på vektlegging av pris og kvalitet:  

- Vektlegging av pris og kvalitet er en vanskelig balansegang. Innkjøpsavdelingsleder har 

oppfordret Kommunalteknikk til å tenke gjennom dette. Kvalitetsaspekter vektlegges nå 

mer enn før. Kvalitetsaspektet leveringstid er blitt viktigere, fordi rekkefølgekrav i 

kommuneplan og områdereguleringsplaner medfører tidspress på å få infrastrukturen 

ferdig.  

- Kommunalteknikk fikk utarbeidet retningslinjer for anskaffelse av VA-anlegg i 2015, 

basert på notater utarbeidet av Sweco Norge AS og advokat Bård Hauger.    

- Når det gjelder pris, fokuserer vi ikke bare på innkjøpsprisen, men på livssykluskost-

nader: Målet er en robust utforming med mest mulig driftssikre og vedlikeholdsfrie 

anlegg. Prosjektavdelingen innhenter derfor driftsavdelingens erfaringer med ulike 

tekniske løsninger. Våre investeringsprosjekter preges av tverrfaglighet.  

- Dersom vi vektlegger pris for høyt og ikke fokuserer på kvalitet, risikerer vi å avskrekke 

gode entreprenører fra å legge inn anbud. En anskaffelse som starter med høyt pris-fokus, 

kan dessuten ende som "advokatmat" med økonomisk overskridelse. Kyniske entreprenø-

rer kan se svakheter ved prosjekteringen og tenke at "her kan vi sende tilleggsregninger".  

- Ski–Haugbro-prosjektet illustrerer balansen mellom pris og kvalitet. Hovedavløpsled-

ningen får en levetid på minst 100 år; en strategisk riktig konstruksjon med god kapasitet 

er derfor viktig. Prosjektet er blitt endevendt: Kommunalteknikk har for første gang fått 

utarbeidet en usikkerhetsanalyse. Usikkerhetsanalyse Ski–Haugbro (12.5.2017) setter 

fokus på risikofaktorer, bl.a. grunnforhold (kvikkleiere m.m.) og hensyn til jordbruks-

områder og sårbar natur. Vi har valgt en "dykket løsning" i stedet for tradisjonelle 

pumpestasjoner. Dermed blir el-utgiftene lavere i driften av avløpsledningen, og 

nødoverløp med forurensning av vassdrag unngås. Dette er en innovativ teknologi der vi 

henter erfaring fra Skien kommune, som har praktisert løsningen i flere år. Innkjøps-

avdelingsleder sendte entreprisekontrakten til en juridisk kvalitetssikring hos Kluge 

Advokatfirma.    

 

Overingeniøren har sendt revisor dokumenter som indikerer at virksomhet Kommunalteknikk 

legger vekt på kvalitet i sine anskaffelser.  

4.2.2 Innovative anskaffelser 

Nasjonalt program for leverandørutvikling – innovative anskaffelser 

Nøkkelord nr. 1 i offentlige anskaffelser er for tiden "innovative anskaffelser". Næringslivets 

Hovedorganisasjon (NHO), Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og KS etablerte for åtte 

år siden Nasjonalt program for leverandørutvikling. 

  

Innovasjon defineres av NHO som "nye idéer anvendt med gevinst" og av KS som "nytt, 

nyttig og nyttiggjort". Innovasjon kan gjelde produkt, prosess, finansiering og leveranse. Det 

er grader av innovasjon: nytt for oppdragsgiver, nytt på området og nytt for verden.  

 

Som en del av leverandørutviklingsprogrammet arrangerte NHO "Leverandørkonferanse 

hovedstadsregionen" 1.11.2017 i Ski. Direktør for NHO Oslo og Akershus innledet med at 

kommunenes utfordring er å utlyse anbudskonkurranser som åpner for nye og alternative 

løsninger. Ledere fra tre kommuner innledet, bl.a. Oppegård og Ski:  

 Oppegård kommune: Da kommunen utlyste anbudskonkurranse om bygging av en 

barnehage, mottok den ingen tilbud. Forklaringen viste seg å være at det for tiden 

bygges mange barnehager på Østlandet og at kommunen hadde gitt kort tid til å regne 
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på tilbud. Med trangere budsjetter fremover blir utfordringen å bygge volum med 

rimelig design.   

 Ski kommune: Kommunalsjef for Administrasjon fremhevet at kommunene er sikre 

betalere og derfor attraktive kunder. Ski kommune skal fornye rammeavtaler for elektro, 

heisteknikk, arbeidstøy og barnevernutredning, og kommunen står foran en rekke 

enkeltanskaffelser av barnehagebygg, skolebygg, idrettshaller og omsorgsbygg. Nye 

miljøkrav – plusshus, fossilfri brensel og krav til håndtering av overvann og avfall – er 

spennende muligheter. Kommunen møter gjerne leverandører i forhåndskonferanse.  

 

Revisor oppsummerer noen kjennetegn ved innovative anskaffelsers metodikk:  

 Innovativ kultur: Ledelsen må etterspørre innovasjon. Innkjøpsansvarlig bør se til at 

innovasjon forankres i kommuneplan, klima- og miljøplan, anskaffelsesstrategi og 

anskaffelsesreglement. 

 Lengre planleggingshorisont: Innovative anskaffelser tar ofte lengre tid. For å tilrette-

legge for innovasjon, bør prosjektet komme tidlig i gang.  

 Tverrfaglig anskaffelsesteam: Idémyldring om anskaffelser bør inkludere mange fag-

grupper. 

 Spørre hvorfor: Når en virksomhet eksempelvis skal bestille kopipapir, kan fjorårets 

forbruk legges til grunn og man bestiller "tre tonn papir". Eller man kan spørre seg om 

noe kan gjøres for å redusere forbruket.  

 Behovsbeskrivelse: Kommunene bør i sine konkurransegrunnlag ikke beskrive 

løsninger, men behov.  

 

Ski kommune og innovative anskaffelser 

Innkjøpsreglement for Ski kommune har punkt 3.8 Innovasjon, som bl.a. sier at innovative 

anskaffelser er et lederansvar. 

 

Innkjøpsavdelingsleder gir uttrykk for at Ski kommunes konkurransegrunnlag inneholder 

kravspesifikasjoner som ofte er altfor "spekket", det vil si detaljerte og omstendelige. Dette 

hindrer nytenkning og innovasjon. Virksomhetsleder for Fellestjenester påpeker at det også 

finnes en motsatt grøft, som da en virksomhet for noen år siden la ut anbudskonkurranse for 

"en lastebil". 

 

–Konkurransegrunnlag for et bygg i form av en detaljert kravspesifikasjon kan virke begren-

sende på tilbyderes interesse og kreativitet, bekrefter prosjektavdelingsleder i virksomhet 

Eiendom. Konkurransegrunnlaget kan ofte begrenses til en kort funksjonsbeskrivelse med 

aktuell byggegrunn, romprogram og standard. Imidlertid kan endringer i tilbudt løsning være 

vanskelig; arkitekter vil gjerne ha det slik de har designet det. Endringer som ønskes av bygg-

herre, blir ofte kostnadsdrivende.  

4.3 Vurdering 

Både innkjøpsavdelingen og virksomhetene Eiendom og Kommunalteknikk gir uttrykk for at 

kommunen vektlegger kvalitet klart høyere (og pris lavere) enn for fem år siden. Et par virk-

somhetsledere gir uttrykk for at noen rammeavtaler har relativt høye priser på en del produk-

ter. Revisor ser ikke bort fra at prisfaktoren på noen produktområder er nedprioritert for mye 

de senere år.  

 

Et område der kvalitet bør vektlegges høyt, er bygg og anlegg. Å bygge med lav kvalitet, kan 
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bli kostbart. Ved å vektlegge kvalitet i byggematerialer m.m. får man også lavere livsyklus-

kostnader, det vil si lavere vedlikeholdsutgifter og lengre levetid.  
 

Anskaffelseslovverket er juridisk komplisert, og kravspesifikasjoner for bygg og anlegg blir 

fort teknisk kompliserte. Kompliserte konkurransegrunnlag kan hindre leverandører i å legge 

inn tilbud, og de hindrer innovasjon. For å si det med NHO: Det gjelder å utnytte 

innovasjonskraften i markedet!   
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5 SIKRING AV KONKURRANSE VED MINDRE INNKJØP 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

a. Anskaffelser med kontraktsverdi mellom 100 000–1,1 mill. kr (anskaffelsesforskriftens 

del I) bør baseres på konkurranse gjennom rammeavtaler og enkeltanskaffelser der 

minst tre leverandører forespørres om tilbud.  

b. Også anskaffelser under 100 000 kr bør baseres på konkurranse så langt det er mulig.  

5.2 Datagrunnlag 

Innkjøpsreglement for Ski kommune sier i punkt 6 Anskaffelser over 100.000 [kr]: "Valg av 

anskaffelsesprosedyrer avhenger av følgende faktorer:  

 Anskaffelsens totale anslåtte verdi. 

 Hva som skal anskaffes. 

 

Innkjøpsavdelingen vil avgjøre hvilken anskaffelsesprosedyre som velges for anskaffelsen."  

 

Innkjøpsreglementet går ikke i detalj om anskaffelsesprosedyrer. Innkjøpsavdelingsleder viser 

til at anskaffelsesforskriften gir detaljerte føringer, samt at innkjøpsrådgiverne styrer anskaf-

felsene slik at de gjennomføres på en innkjøpsfaglig korrekt måte. 

 

Innkjøpsreglement for Ski kommune sier i punkt 5 Anskaffelser under kr. 100.000,-: "Der det 

finnes rammeavtaler på området skal disse brukes. Dersom det ikke finnes rammeavtaler er 

hovedregelen at det skal innhentes tilbud fra minimum 2–3 aktuelle leverandører der det 

finnes."  

 

Forutsetningen om at flere leverandører må finnes, gjelder også over 100 000 kr (anskaffel-

sesforskriften § 13-4). Ski kommunes innkjøp av ni hygienestoler til 545 000 kr (se s. 35) er et 

eksempel på at administrasjonen anser at det finnes bare én tilbyder med et riktig produkt i 

markedet.   

 

–Innkjøp under 100 000 kr styres av virksomhetene, normalt uten innkjøpsavdelingens invol-

vering. Det er ikke sikkert at innkjøpsreglementet alltid følges på dette punktet, uttaler 

innkjøpsrådgiver.   

 

Virksomhet Eiendoms prosjektavdelingsleder bekrefter at innkjøp under 100 000 kr styres av 

virksomhetene med veiledning fra innkjøpsavdelingen ved behov.  

 

Follo distriktsrevisjons regnskapsrevisorer har foretatt leverandørkontroll av innkjøp som 

summerer seg til over 500 000 kr (regnskapsført 1.1.–31.10.2017, til sammen 61 selskaper). 

Noen uregelmessigheter er avdekket: 

 Brudd på rammeavtaler forekommer: Det er eksempelvis kjøpt helsevikartjenester for 

529 000 kr fra Adecco Helse AS, som kommunen ikke har rammeavtale med; kommu-

nen har rammeavtale om helsevikarer med fem andre vikarbyråer. Og det er kjøpt 

matvarer fra Stian Landbakk AS (dvs. REMA) for 1,2 mill. kr, som kommunen ikke har 

Problemstilling nr. 3:  Hvordan sikres kravet om konkurranse ved mindre innkjøp?  
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rammeavtale med; rammeavtale om matvarer er inngått med Servicegrossistene AS/ 

Østfoldfrukt Mysen.  

 Innkjøp over 100 000 kr per år uten innkjøpsavdelingens kontroll forekommer: Innkjøp 

for over 100 000 kr til sammen over ti måneder forekommer fra ca. 20 leverandører der 

innkjøpsavdelingsleders kommentar er: –Ingen kontrakt kjent for innkjøpsavdelingen. 

Virksomheten burde ha kontaktet innkjøpsavdelingen. Kontrakt kan være ugyldig, 

dersom den ikke er signert i henhold til fullmakt i innkjøpsreglementets punkt 4.1. 

5.3 Vurdering 

Ski kommunes anskaffelser mellom 100 000–1,1 mill. kr skjer gjennom konkurransebaserte 

enkeltanskaffelser der flere leverandører finnes, og med rammeavtaler inngått etter anbuds-

konkurranse. Noen rammeavtaler med flere leverandører fastsetter i tillegg at avrop skal skje 

gjennom minikonkurranse der leverandørene konkurrerer om det enkelte oppdrag.  

 

For anskaffelser under 100 000 kr pålegger Innkjøpsreglement for Ski kommune bruk av 

rammeavtaler eller innhenting av tilbud fra minimum 2–3 aktuelle leverandører der det finnes. 

Anskaffelseslovverket pålegger ikke konkurranse ved anskaffelser under 100 000 kr, men Ski 

kommune har det likevel som en retningslinje. Dermed etterleves kommunelovens formåls-

bestemmelse (§ 1) om effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser. 

 

Anskaffelser for over 100 000 kr skal medsigneres av innkjøpsavdelingsleder, ifølge 

innkjøpsreglementets punkt 4.1. Ved fragmenterte innkjøp, f.eks. en privat sykehjemsplass nå 

og da, fremgår det ikke om dette skal sees på årsbasis. Innkjøpsavdelingsleder uttaler at det er 

naturlig å legge til grunn forventet årlig kjøp fra leverandøren. Dette bør presiseres i innkjøps-

reglementet. Regelen om innkjøpsavdelingsleders involvering ved forventet kjøp for over  

100 000 kr fra en leverandør per år, bør innskjerpes overfor virksomhetene.    
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6 IVARETAKELSE AV FORMELLE KRAV I INNKJØPSPROSESSEN 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

a. Kommunens anskaffelsesprosedyrer og innkjøpspraksis skal kjennetegnes av 

anskaffelseslovens fem grunnleggende prinsipper (§ 4): konkurranse, likebehandling, 

forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.  

b. Anskaffelser over 1,1 mill. kr skal kunngjøres på Doffin (anskaffelsesforskrift § 8-17); 

anskaffelser over 1,75 mill. kr kunngjøres også på Ted (§ 21-1). Leverandører som ikke 

oppfyller leverandørkrav, skal avvises (§ 9-5). Kommunen skal oppfylle sin dokumenta-

sjonsplikt ved anskaffelser (§ 7-1). 

 

Anskaffelsesforskriften § 9-5 Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren: 

1) "Oppdragsgiveren skal avvise en leverandør a) som ikke oppfyller kvalifikasjonskra-

vene; b) når det foreligger inhabilitet som oppdragsgiveren ikke kan avhjelpe med 

mindre inngripende tiltak, jf. § 7-5; c) som har deltatt i forberedelsen av konkurransen 

og med dette oppnådd en urimelig konkurransefordel som ikke kan avhjelpes med 

mindre inngripende tiltak, jf. § 8-2. Før leverandøren avvises, skal oppdragsgiveren gi 

ham mulighet til å sannsynliggjøre at deltakelsen i forberedelsene ikke medfører en 

konkurransevridning."  

2) "Oppdragsgiveren skal også avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren 

er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for følgende straffbare forhold: a) delta-

kelse i en kriminell organisasjon b) korrupsjon c) bedrageri d) terrorhandlinger eller 

straffbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet e) hvitvasking av penger eller 

finansiering av terrorisme f) barnearbeid og andre former for menneskehandel." 

3) "Oppdragsgiveren kan avvise en leverandør a) når oppdragsgiveren er kjent med at 

leverandøren ikke har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter og trygde-

avgifter i den stat han er etablert, eller i Norge, med mindre avvisningen vil være klart 

uforholdsmessig b) som mangler den nødvendige integritet som kontraktspart, eller ikke 

kan forventes å gjennomføre kontrakten med tilfredsstillende kvalitet, på en hensikts-

messig og forsvarlig måte eller til rett tid." 

 

Leverandørkrav berøres også i et par andre paragrafer i anskaffelsesforskriften: 

 § 7-2 Skatteattest: "Oppdragsgiveren skal kreve at den valgte leverandøren leverer 

skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt for anskaffelser som overstiger 

500 000 kroner ekskl. mva." 

 § 19-3 Begrensning av antallet ledd i leverandørkjeden: "Oppdragsgiveren skal stille 

krav om at leverandørene kan ha maksimalt to ledd i leverandørkjeden under seg når 

leverandøren skal utføre bygge- og anleggsarbeider eller renholdstjenester..."  

 

Anskaffelsesforskriften § 7-1 Dokumentasjonsplikt:  

1) "Oppdragsgiveren skal oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne 

viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen. Ved anskaffelser over EØS-terskelverdiene 

som angitt i § 5-3, skal dokumentasjonen oppbevares i minst tre år fra tidspunktet for 

inngåelse av kontrakten." 

2) "Oppdragsgiveren skal oppbevare kontrakten gjennom hele kontraktsperioden." 

Problemstilling nr. 4:  Hvordan ivaretas de formelle kravene i innkjøpsprosessen? 
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3) "Vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen skal nedtegnes eller samles i 

en protokoll." 

 

Anskaffelsesforskriften § 25-5 Anskaffelsesprotokoll: "(1) Oppdragsgiveren skal føre proto-

koll for gjennomføringen av anskaffelsen."  

 

Advokat Olav Kolstad uttalte til E24 22.9.2017: "Det offentlige må være nøye på å følge 

anskaffelsesregelverket og være pinlig nøyaktige når det gjelder likebehandling og hvordan de 

deler informasjon underveis i anbudsprosessen […] Aktører som mener at de burde ha vunnet 

anbud kan klage til klagenemnda for offentlige anskaffelser for en forenklet klagebehandling. 

Rettssystemet er til for de større sakene." 

6.2 Datagrunnlag 

Kommunalområde Administrasjon 

Innkjøpsreglement for Ski kommune er tilgjengelig for alle ansatte på kommunens intranett 

(Kvalitetslosen fra Compilo AS). På Ski kommunes åpne nettsider (Ski.kommune.no) finner 

man hovedmenyens punkt "Politikk, samfunn og næringsliv". Under "Næringsliv" finner man 

nettartikkelen "Offentlig innkjøp" (fem sider), som har følgende avsnitt:  

 Gjeldende regelverk: lenker til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.   

 Planlagte anbud 2017: liste over 12 rammeavtaler og ni enkeltanskaffelser som, per 

10.2.2017, var forventet å bli inngått i 2017.  

 Krav til lønns- og arbeidsvilkår: "Som offentlig oppdragsgiver er kommunen underlagt 

Forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. […] Ski kommune vil i 

relevante kontrakter stille krav til lærlinger i det konkrete oppdraget." 

 EHF faktura: "Ski kommune krever at alle rammeavtaleleverandører til kommunen 

sender faktura og kreditnota som EHF faktura."
14

  

 Elektronisk handel: "Ski kommune er etablert på ehandelsplattformen og har implemen-

tert Agresso som innkjøpssystem. Systemet skal på sikt kunne benyttes til tilnærmet alle 

innkjøp. Bruk i e-handel gir fordeler med at de er skriftlige og sporbare i tillegg til at 

kjøpene kan styres mot rammeavtalene."  

 

Store anskaffelser kunngjøres på Doffin (over 1,1 mill. kr) og Ted (over 1,75 mill. kr). Infor-

masjonen på kommunens nettsider om planlagte anbudskonkurranser i kommende år er en 

forhåndsinformasjon til leverandører.   

 

Leverandørmarkedet kan være usikkert. For å få flest mulig tilbud, kunngjør Ski kommune av 

og til anskaffelser bredere enn det som er lovpålagt. En anskaffelse kan bli kunngjort på 

Doffin selv om kontraktsverdien er lavere enn 1,1 mill. kr.  

 

Når en anbudskonkurranse er kunngjort, skal kommunikasjon mellom potensielle tilbydere og 

Ski kommune skje gjennom kommunens kontaktperson for anbudet. Denne koordinerer 

internt og svarer ut eksternt – likt og samtidig til alle, slik likebehandlingsprinsippet i anskaf-

felsesloven § 4 krever. –Løst snakk mens anbudsprosessen pågår kan velte hele konkurransen; 

dette er meget strengt, poengterer innkjøpsavdelingsleder. 

 

                                                           
14

 "Elektronisk handelsformat (EHF) er standard for elektronisk faktura og kreditnota", ifølge Difi.no. EU 

pålegger offentlige oppdragsgivere å bruke EHF, for å spare tid og ressurser og redusere papiravfall og CO
2
-

utslipp. 
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Tilbud skal inneholde følgende vedlegg: firmaattest, skatteattest og opplysninger om lønns- 

og pensjonsforhold (tariffavtale). Vandelsattest kan også kreves. Dreier det seg om et bygg, 

kan kommunen i byggefasen foreta kontroll på byggeplassen, slik Arbeidstilsynet gjør.  

 

Innsynsbegjæringer til Ski kommune fra leverandører som ikke har vunnet konkurranser, har 

økt de siste tre årene. Den valgte leverandørens dokumenter blir da utlevert. Opplysninger om 

forretningshemmeligheter må sladdes, noe som er tidkrevende. Innsynsbegjæring fra medier 

forekommer sjelden.  

 

–Innkjøpsrådgiverne har god kjennskap til anskaffelseslovverket og ivaretar formelle krav i 

innkjøpsprosessen, uttaler innkjøpsrådgiver. At regelverket etterleves, kvalitetssikres dessuten 

av hjelpemidler i innkjøpsprosessen:  

 Maler: Standard maler for konkurransegrunnlag og kontrakter benyttes av Ski 

kommune, med noen tilpasninger til kommunens behov.  

 IT-verktøy: Med anbuds- og kontraktssystemet Mercell velger man en anskaffelses-

prosedyre. Så blir man elektronisk styrt gjennom prosessen. 

 

–Ski kommune benytter Norsk Standards kontrakter. Entreprisekontrakter er i seg selv ikke 

vanskelig, men avvik fra standarden kan være krevende, sier innkjøpsrådgiver. 

  

Innkjøpsavdelingen utfører kontraktsoppfølging av kontraktsverdi per år, virksomhetenes 

lojalitet og at avtalte rabatter gis. Innkjøpsavdelingsleder opplyser at kontraktsoppfølging er et 

forbedringspunkt i Ski kommune så vel som i andre kommuner. Kommunestyret vedtok 

derfor våren 2017 at kontraktsoppfølgingen skal styrkes. Utvidelsen av innkjøpsavdelingen 

med ett årsverk i oktober 2017 muliggjør dette.  

 

Virksomhet Eiendom 

Byggeprosjekter inndeles i seks faser:  

1. Mulighetsstudiefase: Basert på bestilling av f.eks. et skolebygg utarbeider prosjektavde-

lingen skisser og grovkalkyle. Kommunestyret vedtar en bevilgning eller gir stopp-

signal.  

2. Forprosjektfase: Arkitekt utarbeider tegninger, og rådgivende ingeniører 

detaljprosjekterer. Konkurransegrunnlag utarbeides. Ny politisk behandling er noen 

ganger nødvendig. 

3. Anskaffelsesfase: Anbud innhentes og kontrakt inngås – ledet av innkjøpsavdelingen.  

4. Byggefase. 

5. Overtakelsesfase. 

6. Driftsfase. 

 

Prosjektavdelingsleder gir uttrykk for at innkjøpsavdelingen styrer formalitetene i innkjøps-

prosessene på en god måte. 

  

Virksomhet Kommunalteknikk 

Overingeniør sier følgende om ivaretakelse av formelle krav i innkjøpsprosessen:  

- Kommunalteknikk og innkjøpsavdelingen har ulike roller. Samarbeidet blir stadig bedre. 

- Kommunalteknikks anskaffelser omfatter ofte tre eksterne hovedaktører – for prosjekte-

ring, utførelse og byggeledelse. På utførelse kan det være flere entreprenørfirmaer; total-

entreprise benyttes ikke i VA-anlegg.  

- Innkjøpsavdelingen har en viktig oppgave i å kvalitetssikre virksomhetenes anskaffelser 
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og passe på det formelle, ikke minst dokumentasjonen. Innkjøpsavdelingen har dyktige 

medarbeidere som er nøye og går Kommunalteknikk etter i sømmene, f.eks. i Ski–Haug-

bro-prosjektet.  

- Ekstern innkjøpsrådgiver (konsulentfirma) benyttes mindre nå. Innkjøpsavdelingen gjør 

mer selv, noe som er bra. 

- I byggefasen følger Kommunalteknikk opp kontraktene hovedsakelig selv. Endringsmel-

dinger i VA-prosjekter er vanlig.15  

- Kontraktsjuss er viktig. Virksomhet Kommunalteknikk har etterlyst juridisk kompetanse 

i innkjøpsavdelingen, men ansatte selv en jurist i 2016 som også dekker noe juss ved 

innkjøp.  

 

Fem anskaffelser i 2017 

Blant 30 tilbuds-/anbudskonkurranser i 2017 som Ski kommune hadde sluttført per oktober, 

plukket revisor ut fem anskaffelser, som oppsummeres her: 

a. Energieffektiviseringskampanje: Anskaffelsesprotokollen (27.4.2017) opplyser (s. 1) at 

Ski kommune skal gjennomføre en Enøk-kampanje for å energieffektivisere innbygge-

res boliger. Kontrakten har en estimert verdi på 139 650 kr. "Dette er en veldig spesifikk 

kampanje som Ski kommune ikke har funnet noe annet sted. […] Markedsundersøkelse 

viser at det ikke er noen annen leverandør per i dag som kan tilby tilsvarende tjeneste. 

Direkteanskaffelse er nødvendig. Rådmann er informert."  

b. Forprosjekt Langhus svømmehall: Anskaffelsesprotokollen (31.8.2017) opplyser (s. 2) 

at dette er en minikonkurranse. Det dreier seg om avrop innenfor en rammeavtale om 

rådgivende ingeniørtjenester som kommunen har med tre leverandører. To tildelings-

kriterer ble kunngjort: pris (30 % vekt) og kompetanse/oppgaveforståelse (70 % vekt). 

Sistnevnte ble spesifisert i tre underliggende tildelingskriterier: kompetanse (30 % av 70 

%), referanser (40 %) og oppgaveforståelse (30 %). To leverandører la inn tilbud. 

Innkjøpsavdelingen ga dem henholdsvis 7,82 poeng og 10 poeng. Sweco Norge AS ble 

tildelt kontrakten om forprosjektering med en verdi på 10,9 mill. kr.    

c. Rammeavtale håndverkertjenester: Anskaffelsesprotokollen (27.10.2017) opplyser (s. 2) 

at rammeavtalen over fire år har en forventet totalverdi på 130 mill. kr, det vil si over 

EØS-terskelverdi. Med høy kontraktsverdi, komplekse tildelingskriterier og mange 

tilbydere er det blitt en omfattende anskaffelsesprotokoll (24 sider). Rammeavtalen skal 

omfatte en rekke håndverksfag (mur, el, rør, snekker etc.). To tildelingskriterier ble 

kunngjort: pris (60 % vekt) og løsning av oppdrag (40 % vekt). Sistnevnte ble spesifi-

sert i fire underliggende tildelingskriterier: oppgaveforståelse (30 % av 40 %), beman-

ning/nøkkelpersoner (30 %), utstyr og kapasitet (20 %) og responstider (20 %). Leve-

randører måtte først kvalifisere seg utfra ni leverandørkrav: lovlig etablert foretak, god 

vandel, betalt skatt, finansiell styrke, gjennomføringsevne, erfaring fra lignende leve-

ranser, miljøbelastning og lærlingeordning. Dernest kom 11 minstekrav (ja/nei): kapa-

sitet, administrative ytelser, gjennomføring, bruk av underleverandører, samarbeid 

mellom faggrupper, øvrige fagområder, mannskaper, lærlinger, fagbrev/kunnskap/ 

godkjenninger, samsvarserklæringer/dokumentasjon og materiell. Detaljerte krav stilles; 

under mannskaper står det (s. 14) at "nøkkelpersoner kan byttes ut ved oppdragsgivers 

samtykke". 32 leverandører ble invitert eller ba om tilgang til konkurransegrunnlaget, 

hvorav ni leverandører ga tilbud. Gjennom en evalueringsprosess som inneholdt mye 

skjønn, ble leverandørene gitt poeng. Rammeavtalen ble inngått med tre entreprenør-

firmaer, som holder til i henholdsvis Enebakk, Nittedal og Oppegård.   
                                                           
15

 Tilleggskjøp kan beløpe seg til inntil 50 % av kontraktsverdien under visse forutsetninger, ifølge 

anskaffelsesforskriften § 14-4 Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring. 
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d. Nordre Follo – Bistand visjonsprosess: Anskaffelsesprotokollen (20.9.2017) opplyser 

(s. 2) at dette er en enkeltanskaffelse under nasjonal terskelverdi vedrørende "gjennom-

føring av seminarer og verksteder som… skal være kreative og inspirerende for de som 

deltar". To leverandører la inn tilbud. "Ingen tildelingskriterier registrert i Mercell på 

konkurransen." Kontraktsverdien ligger under 1,1 mill. kr (nasjonal terskelverdi), men 

mer eksakt sum er ikke utfylt.  

e. Hygienestoler: Anskaffelsesprotokollen forklarer (s. 2): "Forespørselen er kun sendt ut 

til én leverandør. Det ble gjennomført en grundig markedsundersøkelse både av 

virksomhetsleder og innkjøpsavdelingen i forkant av anskaffelsen. Stolen til Arjohunt-

leigh dekker alle krav og har en unik hevefunksjon… Det er bekreftet fra Medema-

gruppen (konkurrenten til Arjohuntleigh) og Arjohuntleigh at det ikke finnes tilsvarende 

stoler på markedet." ArjoHuntleigh Norway AS ble tildelt kontrakten for ni hygiene-

stoler med verdi ca. 545 000 kr.  

 

Revisor ser et par mangler ved anskaffelsesprotokollene:  

 Anskaffelsesprotokollene viser vektet score på tildelingskriteriene for leverandørene i 

en tabell og resulterende rekkefølge for leverandørene i et stolpediagram. Sum poeng til 

hver leverandør burde ha stått eksplisitt.  

 Én anskaffelsesprotokoll (a) er signert; fire protokoller er ikke signert.   

 

Begge mangler forklares med begrensninger i IT-systemet Mercell. Når det gjelder signatur, 

har IT-systemet en log som viser hvilke medarbeidere som har arbeidet i dokumentet. 

 

Saker i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) 

Et søk på KOFAs nettsider (Kofa.no) gir følgende resultat for Ski kommune siden 2010:  

 

KLAGER PÅ SKI KOMMUNE TIL KOFA 2011–2017 

År  Tema Klager KOFAs avgjørelse 

2017 Ventilasjonstjenester og 

materiell 

Østfold Enøk & 

Ventilasjon AS 

Avvist av KOFAs sekretariat fordi 

saken ikke kan føre frem   

2012 Prosjektleder/byggeleder Haga & Hågensen 

AS 

Ikke brudd 

2011 13 sakkyndige vurderinger 

til barneverntjenesten 

Nils Berner Ikke brudd 

2011 Tiltakstjenester for barn i 

barnevern 

Nils Berner Ikke brudd 

2011 Totalentreprise på idrettshall Lønnheim Entrepre-

nør AS 

Brudd på minstekrav i kravspesi-

fikasjon 

2010 
(avgjort 

6.6.2011) 

Saksbehandlertjenester til 

barneverntjenesten 

Nils Berner Ski kommune ble ilagt overtre-

delsesgebyr på 360 000 kr for 

ulovlig direkte anskaffelse 
Kilde: Kofa.no. En klage fra Uloba om brukerstyrt personlig assistent er trukket (e-post fra KOFA 6.11.2017).  

  

–KOFA-statistikken sier ikke alt, men fraværet av klager fra 2013 til 2016 tyder på at inn-

kjøpsavdelingen fikk anskaffelsene på skinner, bemerker virksomhetsleder for Fellestjenester.  

 

Tvister med leverandører 

Klagesaken i 2011 om totalentreprisen på idrettshall (Follo Trykk Arena) handlet om en for-

mulering i kravspesifikasjonen om takvinkel ("ikke flatt tak"). Etter delvis medhold i KOFA 
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gikk Lønnheim Entreprenør AS til rettssak mot Ski kommune, som ble dømt til å betale en 

erstatning på 0,8 mill. kr. Saken har lært innkjøpsavdelingsleder at "bare tre feil ord" er nok til 

å ødelegge en anskaffelse. Det er viktig å tenke nøye igjennom hva som skrives. Det kan aldri 

bli for mye kvalitetssikring, men punktum må settes for å få gjennomført konkurranser i tide. 

 

Virksomhet Eiendoms prosjektavdelingsleder opplyser at kommunen åpnet en ny barnehage 

på Langhus i januar 2013. Totalentreprenøren, som ønsket å forlenge byggetiden og fremmet 

flere tilleggskrav, stevnet kommunen for Follo tingrett. Entreprenøren anket saken til Borgar-

ting lagmannsrett, som i april 2016 frifant Ski kommune og dømte entreprenøren til å betale 

kommunens saksomkostninger. 

6.3 Vurdering 

Regelverket for offentlige anskaffelser er komplekst; det er fort gjort å "tråkke over en strek". 

Og selv om alt er i orden, kan tilbydere som ikke får en kontrakt, beskylde kommunen for feil. 

Risikoen for KOFA-klagesak, rettssak, erstatningsansvar og omdømmetap er høy. Kontroll på 

formalitetene er derfor viktig i offentlige anskaffelser.  

 

Seks klager mot Ski kommune har gått til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)  

siden 2010, hvorav to førte til fellende avgjørelse i KOFA. Revisor vurderer dette som få 

klager og fellende avgjørelser. Sakene har gitt Ski kommune to lærepenger i innkjøp:  

 Saksbehandlertjenester til barnevern (2010) endte med at KOFA ila Ski kommune et 

overtredelsesgebyr på 360 000 kr for ulovlig direkteanskaffelse.  

 Totalentreprise på idrettshall (2011) gikk til retten, som dømte kommunen til en erstat-

ningsutbetaling på 0,8 mill. kr, for å ha kåret en vinner av anbudskonkurransen som 

ikke oppfylte kravspesifikasjonens minstekrav.  

 

Fraværet av klager til KOFA fra 2013 til 2016 tyder på at innkjøpsavdelingen fikk anskaffel-

sene på skinner. Entreprenøren som bygget en barnehage på Langhus, stevnet Ski kommune 

for retten; Borgarting lagmannsrett frifant kommunen i 2016. 

 

Revisor har gjennomgått fem anskaffelsesprotokoller. Disse vitner om grundighet i utlysning, 

evaluering og dokumentasjon av anskaffelser. I to av anskaffelsene (energieffektiviserings-

kampanje og hygienestoler) vurderte innkjøpsavdelingen i samråd med virksomhetene at det 

bare finnes én leverandør med et riktig produkt i markedet, og man valgte direkteanskaffelse 

(anskaffelse uten konkurranse, jf. anskaffelsesforskrift § 13-4). Revisor finner etter gjennom-

gang at disse direkteanskaffelsene er i orden. Innkjøpsavdelingsleder poengterer at alle direk-

teanskaffelser over 100 000 kr skal drøftes med rådmannen, fordi det er en alvorlig sak.  

 

Fire av fem anskaffelsesprotokoller var ikke signert, slik protokoller skal være. Signaturfeltet 

bør utfylles maskinelt med sted, dato og to personers navn. Dersom håndskrevet signatur er 

teknisk vanskelig, kan en digital variant (f.eks. /s/) settes inn når dokumentet er ferdig.  

 

Innkjøpsreglement for Ski kommune ligger tilgjengelig for alle ansatte i kommunens kvalitets-

system (Kvalitetslosen). Her ligger også ti innkjøpsprosedyrer oppdatert og tilgjengelig. 

Kommunens nettsider har nettartikkelen "Offentlig innkjøp", som gir oversikt over planlagte 

anskaffelser, slik at leverandører kan forberede seg. Ski kommunes innkjøpsavdeling ivaretar 

de formelle kravene i innkjøpsprosessen på en god måte.  
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7 INNGÅELSE, BRUK OG FORNYING AV RAMMEAVTALER  

 

 

7.1 Revisjonskriterier 

a. Virksomhetenes behov for regelmessige anskaffelser skal dekkes ved at det inngås 

rammeavtaler med varighet på inntil fire år (anskaffelsesforskrift § 26-1). 

b. Virksomhetenes innkjøp skal skje i henhold til eksisterende rammeavtaler (lojalitet).   

 

Anskaffelsesforskriften § 26-1 Rammeavtaler, ledd: 

4) "Oppdragsgiveren kan ikke inngå rammeavtaler for mer enn fire år, med mindre det 

foreligger særlige forhold, for eksempel knyttet til avtalens formål, investeringskostna-

der eller brukerens behov." 

5) "Ved tildeling av kontrakter under en rammeavtale kan ikke oppdragsgiveren foreta 

vesentlige endringer i kontraktsvilkårene i rammeavtalen." 

 

Anskaffelsesforskriften § 26-2 Rammeavtaler med én leverandør: 

2) "Ved tildeling av kontrakt kan oppdragsgiveren kontakte leverandøren skriftlig og om 

nødvendig be ham om å utfylle tilbudet." 

 

Anskaffelsesforskriften § 26-3 Rammeavtaler med flere leverandører: 

1) "Dersom en rammeavtale med flere leverandører fastsetter alle kontraktsvilkårene, skal 

oppdragsgiveren fastsette en fordelingsnøkkel for tildeling av kontrakter under ramme-

avtalen. Fordelingsnøkkelen skal være angitt i anskaffelsesdokumentene."  

2) "Dersom en rammeavtale med flere leverandører ikke fastsetter alle kontraktsvilkårene, 

skal oppdragsgiveren tildele kontrakter under rammeavtalen etter ny konkurranse 

mellom leverandørene." 

  

Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) regulerer produk-

sjon og distribusjon av drikkevann og avløpsvann (§ 1-5). Se også anskaffelsesforskriften      

§ 2-1 Unntak fra anskaffelser som er omfattet av andre regler, inkludert forsyningsaktiviteter. 

Forsyningsforskriften er mindre detaljert enn anskaffelsesforskriften, men ved innkjøp av 

gravetjeneste, rør o.l. til vann- og avløpsnett gjelder stort sett tilsvarende regler.   

7.2 Datagrunnlag 

Kommunalområde Administrasjon 

Innkjøpsavdelingsleder forklarer at rammeavtaler er myntet på innkjøp av "dagligvarer" som 

virksomhetene trenger regelmessige. Rammeavtalene gjelder ofte relativt små anskaffelser, 

men kommunen har også rammeavtaler der den enkelte anskaffelse kan beløpe seg til mange 

millioner kroner, som modulbygg og rådgivende ingeniørtjenester. 

 

Ski kommune har inngått 61 rammeavtaler – mot 54 rammeavtaler i 2009. 30 rammeavtaler er 

fremforhandlet av kommunen selv. 31 rammeavtaler er utarbeidet av andre offentlige aktører 

der Ski kommune har hengt seg på; det vil i hovedsak si Akershus fylkeskommune, Oslo 

kommune, Asker kommune og felles innkjøpskontor for Frogn, Nesodden, Vestby og Ås 

kommuner. Til disse anbudsprosessene har Ski kommune levert kravspesifikasjoner som 

ivaretar kommunens behov.  

Problemstilling nr. 5:  Inngås, brukes og fornyes rammeavtaler?  
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Ski kommunes rammeavtaler har vanligvis en varighet på to år med opsjon på forlengelse i 

inntil to år (2 + 1 +1 år). Også andre varianter finnes (f.eks. 3 + 1 år). Rammeavtalene på 

tjenester er større enn rammeavtaler på varer. Rammeavtale håndverkertjenester er eksempel 

på en stor tjeneste-rammeavtale. 

 

Innkjøpsreglement for Ski kommune sier i punkt 7 Bruk av inngåtte rammeavtaler: "Dersom 

anskaffelsen omfattes av allerede inngåtte rammeavtaler, skal disse benyttes. Oversikt over 

alle rammeavtaler som gjelder for kommunen finnes på kommunens intranett. Avrop på alle 

rammeavtaler skal gjennomføres i henhold til rammeavtalens bestemmelser, inkludert bruk av 

eventuelle maler som er vedlagt rammeavtalen."  

 

Avrop skjer ved at virksomheten bestiller varen/tjenesten direkte fra leverandørene som 

kommunen har rammeavtaler med. E-handelsystemet IBX som Ski kommune tok i bruk i 

2016, har gjort innkjøp enklere – som netthandel. 

 

13 av rammeavtalene er inngått med flere leverandører (jf. anskaffelsesforskriften § 26-3; 

disse kalles også "parallelle rammeavtaler"). Noen av disse er inngått av andre offentlige 

aktører der Ski kommune deltar. Rammeavtaler med flere leverandører fastsetter ulike prose-

dyrer for avrop:  

 Leverandørene har ulike typer produkter: Kommunens rammeavtale for kontormøbler 

er eksempelvis inngått med tre møbelfirmaer som leverer noe forskjellige møbeltyper. 

 Leveransene går på omgang: Første avrop går til leverandør nr. 1, neste avrop til leve-

randør nr. 2, osv.  

 Leverandør utpekes gjennom minikonkurranse: Leverandørene gir en fastpris på 

oppdraget, og den med lavest pris får leveransen. Dette gjelder f.eks. kommunens 

rammeavtale for modulbygg, som er inngått med tre leverandører.  

 

Virksomhetene fremmer ønsker om rammeavtaler på ulike områder; innkjøpsavdelingsleder 

beslutter dette. –Men innkjøpsavdelingens seks årsverk kan ikke administrere et hundretalls 

rammeavtaler, uttaler innkjøpsavdelingsleder. De 61 rammeavtalene dekker stort sett 

kommunens behov, men rammeavtaler på enkelte nye produktområder kan bli inngått. Ski 

kommune vil dessuten fornye ca. 20 rammeavtaler i 2018.  

 

Fokus i 2018 blir imidlertid samkjøring med Oppegård kommunes rammeavtaler. Ski og 

Oppegård kommuner startet i 2016 et samarbeid om rammeavtaler. Rammeavtaler som inngås 

nå, inneholder en klausul om at kontrakten overføres til Nordre Follo kommune 1.1.2020 eller 

at kontraktsforholdet termineres (avsluttes).  

 

Innkjøpsavdelingsleder følger med på virksomhetenes lojalitet til kommunens rammeavtaler. 

Hun avla rapport for 2016 til rådmannens ledergruppe og forbereder en rapport for 2017. 

 

Virksomhet Eiendom 

Prosjektavdelingsleder opplyser at rammeavtaler med tilhørende dokumenter er arkivert i 

kommunens intranett, men på et lukket område på server der kun virksomhetsledere har 

tilgang. Medarbeidere som trenger å lese en rammeavtale for å se hva som ligger i den, må be 

virksomhetsleder oversende rammeavtalen. Dette oppleves som upraktisk.  

 

–Rammeavtaler som er fremforhandlet av kommunen selv er best tilpasset virksomhetenes 

behov, uttaler arbeidsleder og viser til en rammeavtale for renholdsprodukter (såpe, papir og 
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dispensere) som Akershus fylkeskommune tildelte 8.9.2016 og som Ski kommune hadde 

hengt seg på: –Rammeavtalen har resultert i merkostnader for renholdsprodukter på ca. 0,4 

mill. kr årlig i Ski kommunes renhold, fordi tørke- og toalettpapir ikke ble vektlagt under 

anbudskonkurransen. Avdelingsleder for renhold bekrefter til revisor at utgiftsøkningen utgjør 

flere hundre tusen kroner årlig med den nye rammeavtalen.  

    

–Ikke alle rammeavtaler er like gode, men dette er rammeavtalen som kommunen for tiden 

har for renholdsprodukter, kommenterer innkjøpsavdelingsleder. Virksomhetsleder for 

Fellestjenester tilføyer at når virksomhetene fra tid til annen forteller at de kan få kjøpt varer 

billigere andre steder enn gjennom rammeavtale, er det ofte enkeltprodukter med særskilte 

tilbud. Eller man har fått med seg leverandørens navn, men overser rammeavtalens rabatter. 

Rammeavtalen for kontormøbler gir eksempelvis Ski kommune 40 % rabatt på veiledende 

priser.   

 

Arbeidsleder påpeker at ikke alle produkter egner seg for rammeavtale: 

- Dersom produktområdet omfatter et stort antall varianter, er rammeavtale lite egnet. Et 

eksempel er lifter, som finnes i mange varianter tilpasset ulike behov.  

- På mange produktområder, f.eks. låser og vindusglass, er det viktig å ha en lokal leveran-

dør for rask service. En glassmester i Moss vil bruke en dag på å skifte en knust vindus-

rute på en skole. Dersom lokal tilstedeværelse er vesentlig for service/leveringstid, er 

rammeavtale mindre egnet.  

 

Innkjøpsrådgiver for håndverkstjenester kommenterer: –En rammeavtaleutlysning kan ikke 

begrenses til leverandører i Ski; den kan bare sette krav til responstid. En del håndverksfir-

maer har servicebiler som kjører rundt i regionen; de kan hevde å ha kort responstid selv om 

firmaet har adresse lenger unna.   

 

Ved anbudskonkurranser erfarer man ofte at lokale håndverksfirmaer ikke legger inn anbud. 

Dette henger sammen med at rammeavtaler ofte krever et bredt produktspekter, noe bare store 

selskaper har, samt at utarbeiding av tilbud med omfattende dokumentasjon krever en 

administrativ kapasitet som små firmaer mangler.  

 

Virksomhet Kommunalteknikk 

Ski kommune inngikk i 2016 rammeavtalen Rådgivertjenester bygg med tre leverandører: 

Sweco Norge AS, Hjellnes Consult AS og Høyer Finseth AS. Rammeavtalen fastsetter at 

prosjekter under 500 000 kr skal gå på omgang; de tre rådgivende ingeniørfirmaene tildeles 

om lag like store oppdragsmengder årlig. For avrop over 500 000 kr avholdes minikonkur-

ranse mellom de tre konsulentfirmaene. 

 

Rammeavtale om byggeledelse er inngått med HR Prosjekt AS. Kommunalteknikk bruker nå 

alltid forskjellige konsulenter i prosjektering og byggeledelse, for å unngå "bukken og havre-

sekken".  

  

–Utfordringen med rammeavtaler for konsulenttjenester er at konsulentbruken må følges opp 

når det gjelder timeforbruk, ellers blir kommunen et "lett bytte", uttaler overingeniør. Konsu-

lentavtaler bør være timebaserte. Før neste utlysning bør rammeavtalenes struktur vurderes.  

 

Kommunalteknikk har rammeavtale med lokale entreprenører (gravefirmaer m.m.) for mindre 

prosjektering og utførelse. Ved akutt utslipp i avløpsnettet eller brudd på vannledning er det 
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ikke tid til å foreta en konkurranseutsetting, selv om beløpet egentlig tilsier det.  

 

Innkjøpsavdelingsleder bemerker at kommunen av og til må fravike normal anskaffelses-

prosedyre. Dette hjemles i anskaffelsesforskriftens unntaktsbestemmelser, bl.a. § 5-2 (1): "Del 

II gjelder ikke for kontrakter som: […] c) oppdragsgiveren på grunn av uforutsette omsten-

digheter ikke kan utsette inngåelsen av i den tidsperioden det vil ta å få gjennomført en åpen 

eller begrenset tilbudskonkurranse". Innkjøpsreglement for Ski kommune har ingen unntaks-

bestemmelse. –En "hasteparagraf" kan friste virksomhetene til stadig vekk å si at "dette 

haster!", for å slippe innkjøpsformalitetene, påpeker innkjøpsavdelingsleder.    

 

Virksomhetslederes synspunkter på rammeavtaler 

Påstand: Min virksomhet er lojal mot Ski kommunes rammeavtaler.  

Virksomhetslederes svar: 

 

 
Kilde: Questback 24.10.2017 med svar fra 29 virksomhetsledere (90,6 %). Skala 1–6 (best). Svarfordeling. 

 

Påstand: Eksisterende rammeavtaler (61 stykker) dekker min virksomhets behov. 

Virksomhetslederes svar: 

 

 
Kilde: Questback 24.10.2017 med svar fra 29 virksomhetsledere (90,6 %). Skala 1–6 (best). Svarfordeling. 
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Spørsmål: Har du forslag til rammeavtaler som bør inngås?  

Virksomhetsledere svarte bl.a. følgende: 

- Kjøp av hvitevarer, dvs. oppvaskmaskiner, kaffetraktere, tv-er, radioer, mikrobølgeovner 

mm. 

- Kjøp av tekstiler, dvs. håndduker, vaskekluter, laken, dynetrekk m.m. 

- Tekniske hjelpemidler/velferdsteknologi, blomster, taxi, catering. 

- Flere tilbydere innenfor samme område. 

- Leker og utstyr for barnehager samt inventar. 

- Bør få opplæring/oppdatering ang. rammeavtalene. 

7.3 Vurdering 

Rammeavtaler er en egnet kontraktsform for kommunens regelmessige innkjøp. Med ramme-

avtale slipper kommunen å gå ut med ny konkurranse hver gang man skal anskaffe en vare 

eller tjeneste. Gjennom anbudskonkurranse om rammeavtalene sikres stabile leveranser og 

gode priser som reflekterer at det er voluminnkjøp over tid. Rammeavtaler sikrer dermed både 

konkurranse i markedet og gode, effektive innkjøp for kommunen.   

 

Ski kommune har 61 rammeavtaler (gjeldende ved utgangen av 2017). Halvparten er utarbei-

det av kommunen selv, mens den andre halvparten er fremforhandlet av Akershus fylkes-

kommune m.fl., der Ski kommune har hengt seg på. Rammeavtalene har ofte en varighet på to 

år og opsjon på ytterligere to år – til sammen fire år, som er anskaffelsesforskriftens maksi-

male kontraktslengde for rammeavtaler. 

 

Ski kommune har 13 rammeavtaler som hver omfatter to eller flere leverandører. Disse 

fastsetter ulike prosedyrer for avrop: Leverandørene kan ha ulike typer produkter; leveranser 

kan gå på omgang mellom leverandørene; og leverandør kan utpekes gjennom minikonkur-

ranse. 

 

Ca. 20 rammeavtaler vil bli fornyet i 2018. Samkjøring med Oppegård kommunes ramme-

avtaler vil dessuten stå sentralt i 2018. 

 

Innkjøpsreglement for Ski kommune pålegger virksomhetene å foreta sine innkjøp gjennom 

kommunens rammeavtaler, dersom det er mulig. Hele 96 % av virksomhetslederne gir uttrykk 

for at de er lojale mot rammeavtalene (skår 4–6). Follo distriktsrevisjons leverandørkontroll 

indikerer likevel at virksomheter foretar en del innkjøp utenfor rammeavtaler, etter avtale-

forhold som innkjøpsavdelingen ikke kjenner til.    

 

76 % av virksomhetslederne gir uttrykk for at eksisterende rammeavtaler dekker deres 

virksomhets behov (skår 4–6). To virksomhetsledere ber om "rimeligere tilbydere" og "flere 

tilbydere innenfor samme område". Innkjøpsavdelingen foretar en vurdering av behovet for 

rammeavtaler med flere leverandører. 

 

Ikke alle rammeavtaler er like gode. Rammeavtalen for renholdsprodukter som Ski kommune 

tiltrådte i 2016, har medført en utgiftsøkning i kommunens renhold på ca. 0,4 mill. kr årlig, 

ifølge virksomhet Eiendom. Arbeidsleder mener at rammeavtaler som er fremforhandlet av 

kommunen selv, er bedre tilpasset virksomhetenes behov. 

 

Virksomhet Kommunalteknikks representant gir uttrykk for at rammeavtaler for konsulenttje-

nester bør være timebaserte. Ved ny utlysning bør man se på disse rammeavtalenes struktur.  
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Innkjøpsreglement for Ski kommune omtaler ikke hasteinnkjøp med direkteanskaffelse, selv 

om dette praktiseres ved akutt reparasjon av VA-anlegg o.l. For ordens skyld bør dette 

nedfelles i reglementet ved oppdatering, samtidig som det gjøres klart at det er en unntaks-

bestemmelse. 

 

Rammeavtale håndverkertjenester (2017) ble inngått med tre entreprenørfirmaer, hvorav 

ingen holder til i Ski. Ved anbudskonkurranser erfarer kommunene ofte at lokale bedrifter 

ikke legger inn anbud, fordi de er for små både når det gjelder produktspekter og administra-

sjon. 
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8 VURDERING AV ETISKE ASPEKTER VED INNKJØP   

 

 

8.1 Revisjonskriterier 

a. Etiske aspekter ved leverandører skal vektlegges i Ski kommunes anskaffelser, jf. 

anskaffelsesloven § 5 Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn. Kommu-

nens valgte leverandører skal ha lønns- og arbeidsvilkår som oppfyller minstekrav i 

landsomfattende tariffavtaler (§ 6) og ha lærlingeordning (§ 7). Leverandørene skal 

betale ilagt skatt og ivareta det ytre miljø, samt ikke delta i kriminell virksomhet.  

b. Etiske aspekter ved Ski kommune som oppdragsgiver skal vektlegges, især sikring av 

habilitet i innkjøp, jf. forvaltningsloven § 6.  

 

Anskaffelsesloven § 5 Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn: "Statlige, 

fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin 

anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme 

klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgive-

ren tar hensyn til livssykluskostnader. Disse oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å 

fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er 

en risiko for brudd på slike rettigheter. Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier 

knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en 

måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at 

kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen." 

 

Offentlige anskaffelser skal overholde ILOs konvensjoner om diskriminering, fagorganise-

ringsrett og plikt til å påse at produksjon skjer i henhold til produksjonslandets nasjonale 

lovverk m.m.
16

  

 

Forvaltningsloven § 6 (habilitetskrav): "En offentlig tjenestemann er ugild [inhabil] til å 

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 

a. når han selv er part i saken;  

b. når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken;  

c. når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 

fosterbarn til en part;  

d. når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig 

for en part etter at saken begynte;  

e. når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsam-

ling for 1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i 

saken, eller 2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som 

utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, 

alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier 

selskapet som er part i saken.  

 

                                                           
16

 ILO (International Labour Organization) er en del av FN-systemet. 

Problemstilling nr. 6:  Blir etiske aspekter vurdert ved innkjøp?  
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Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til 

hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig 

fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det 

skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part." 

8.2 Datagrunnlag 

Kommunalområde Administrasjon 

Anskaffelseslovverket pålegger å ta etiske hensyn i alle anskaffelser, men konkret hvordan 

etiske hensyn skal ivaretas, er det opp til oppdragsgiver å vurdere. –Ski kommune vurderer i 

hver anskaffelse hvilke etiske krav som er relevant å stille. Kravene må være realistiske utfra 

det som skal anskaffes. Etiske krav som tas inn i konkurransegrunnlaget, bør følges opp, 

påpeker innkjøpsavdelingsleder.  

  

Budsjett og handlingsplan 2018–2021 opplyser (s. 29) at "Følgende tiltak i klima- og energi-

planen er relatert til å redusere det kommunale fotavtrykket: […] Rullere innkjøpsstrategiens 

bruk av miljøkriterier" i 2018–2020.   

 

Innkjøpsleder opplyser at en innkjøpsstrategi for Nordre Follo kommune vil bli utarbeidet. 

Denne bør utdype etikk i innkjøp, herunder hvilket ambisjonsnivå kommunen skal ha for 

miljø, hvor grundig kommunen skal sjekke at det ikke forekommer barnearbeid i importerte 

varer etc.  

 

Innkjøpsrådgiver opplyser at for anskaffelser over 1,75 mill. kr gjelder EUs ESPD-skjema 

(Europeen Singel Procurement Document). Dette er et egenerklæringsskjema som samtlige 

tilbydere fyller ut. Den som vinner konkurransen, må sende inn dokumentasjon på kravene før 

kontrakten tildeles. I bygg- og anleggskonkurranser må leverandøren utfylle Difi's lønns- og 

arbeidsvilkårsskjema før kontraktsinngåelse. Ski kommune stiller krav om lærlingeordning 

der det er aktuelt. 

 

Innkjøpsreglement for Ski kommune sier følgende i punkt 3.10 Etikk: "Alle anskaffelser skal 

gjennomføres i henhold til Ski kommunes etiske retningslinjer. Det er ikke tillatt å gjøre 

private kjøp på kommunens avtaler, herunder påberope seg kommunens rabatter ved private 

kjøp." Etiske retningslinjer for ansatte i Ski kommune (2015) berører anskaffelse i kapittel 4 

og 5 (se vedlegg 1).  

 

Ski kommune er medlem av Transparency International Norway. –En representant for Trans-

parency vil innlede om korrupsjon på vårt virksomhetsledermøte i januar 2018. Her vil vi bl.a. 

komme inn på dilemmatrening, opplyser kommunalsjef for Administrasjon.  

 

Innkjøpsavdelingsleder henviser til forvaltningsloven (§ 6): –Vi må hele tiden være bevisste 

på om noen person som har med anskaffelsesprosessen å gjøre på noen måte er inhabil. Inha-

bilitetsrisiko står på dagsorden i avdelingsmøter hvert halvår. Offentlige innkjøpere skal holde 

seg langt unna innkjøp basert på vennskap/kjennskap. Vi unngår kundeturer, middager og 

gaver, noe leverandørene er klar over. Dette er særlig nøye i en anbudssituasjon. I årlige 

statusmøter med kommunens leverandører er arbeidslunsj (møte med baguetter) akseptabelt. 

Møtene holdes noen ganger hos leverandørene, slik at innkjøpsrådgiverne kan danne seg et 

inntrykk av selskapene. At alle kontrakter underskrives av to personer, er viktig for å fore-

bygge korrupsjon. Så langt har det gått bra etter det jeg vet, avslutter innkjøpsavdelingsleder. 
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Innkjøpsreådgiver bekrefter at innkjøpsavdelingen har stort fokus på det etiske: –Møter er 

tilstrekkelig relasjonsbygging med leverandører. Kontakten mellom leverandører og kunder 

har endret seg mye siden årtusenskiftet. Kundeturer, middager og gaver er stort sett et avslut-

tet kapittel. Det gjelder også for kunder i privat næringsliv, avslutter innkjøpsrådgiver, som 

har 20 års erfaring fra innkjøp i næringslivet. 

 

Virksomhet Eiendom 

Prosjektavdelingsleder forteller om et leserinnlegg i Østlandets Blad 11.1.2005, som fremsatte 

påstander om uregelmessigheter i Ski kommunes anskaffelser innenfor bygg- og anleggs-

området. Kontrollutvalget ga Follo distriktsrevisjon IKS i oppdrag å foreta en forvaltnings-

revisjon. Rapporten Anbud i Ski kommune (6.4.2005) konkluderte med at det ikke var funnet 

dokumentasjon for at kommunalt ansatte hadde høstet personlige fordeler.  

 

–Anbudssaken sitter likevel i veggene her i virksomhet Eiendom! uttaler arbeidsleder. Han 

opplyser at Miele i 2006 inviterte ham på en kundetur til Tyskland med fabrikkbesøk, før en 

anbudskonkurranse på vaskemaskiner m.m. Rådmannen ga da beskjed om at kommunen 

måtte betale alt selv – både reise, kost og losji. Arbeidsleder valgte å avstå fra kundeturen. 

 

–Innkjøp basert på vennskap og kjennskap er en saga blott også i Ski kommune, avslutter 

prosjektavdelingsleder.  

  

Virksomhet Kommunalteknikk 

–Hovedavløpsledning Ski–Haugbro er en stor anleggsentreprise for Ski kommune, der vi 

forventer tilbud fra utenlandske entreprenører. Her er det viktig å stille strenge etiske krav, 

uttaler overingeniør. Ski kommune benytter et oppsett utarbeidet av Direktoratet for forvalt-

ning og IKT (Difi) og Initiativ for etisk handel (IEH) (se vedlegg 2). Flere store oppdrags-

givere i landet, som Forsvarsbygg og Oslo kommunes Omsorgsbygg, benytter dette i store 

entrepriser. 

 

Overingeniør opplyser at Kommunalteknikk legger vekt på arbeidsmiljø (sikring på bygge-

plassen) og bruk av lærlinger. Dette følges opp overfor både norske og utenlandske entrepre-

nørfirmaer og deres arbeidere.   

 

–Innkjøpsavdelingen er nok mer etisk bevisst enn virksomhetene. Innkjøpsrådgiverne er "på 

oss" og stiller kritiske spørsmål om etikken i kontraktene, avslutter overingeniøren.  

8.3 Vurdering 

Ski kommune vurderer ved hver anskaffelse hvilke etiske krav som er relevant å stille til leve-

randører. Kravene må være realistiske utfra det som skal anskaffes. Ved store anbudskonkur-

ranser benytter kommunen etiske krav utarbeidet av Difi/IEH. Nordre Follo kommunes 

anskaffelsesstrategi vil utdype etikk i innkjøp.  

 

Innkjøpsreglement for Ski kommune knytter an til Etiske retningslinjer for ansatte i Ski kom-

mune (2015), som regulerer etiske aspekter i kommunens organisasjon på en grundig måte. 

Innkjøpsavdelingsleder fremhever risikoen for at ansatte er inhabile ved anskaffelser. Risiko-

reduserende tiltak er iverksatt: Habilitet er et jevnlig tema i innkjøpsavdelingens møter, og 

innkjøpsrådgiverne unngår kundeturer, middager og gaver fra leverandører.  
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VEDLEGG 1: ETISKE RETNINGSLINJER I SKI KOMMUNE 

Etiske retningslinjer for ansatte i Ski kommune (2015) – kapittel 4 og 5: 

 

"4. Forvaltning av kommunens ressurser 

Vi forvalter fellesskapets midler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Kommunens 

ressurser ivaretas på den mest hensiktsmessige og rasjonelle måte. Vi skal ikke tilegne oss 

personlige fordeler av kommunens ressurser. Privat bruk av kommunens eiendeler skal bare 

skje etter retningslinjer og der det er gitt tillatelse til dette. 

 

a) Gaver og fordeler 

Gaver kan bevisst eller ubevisst skape en form for lojalitet, uansett størrelse. Vi unngår 

personlige fordeler som kan påvirke saksforberedelser eller vedtak eller utøvelse av tjenester, 

eller kan gi andre saklig grunn til å tro dette. Dette gjelder alle typer fordeler som gaver, 

personlige rabatter og lignende. Dette gjelder likevel ikke beskjedne gaver.  

 

Det er tillatt å ta imot og gi bort oppmerksomhetsgaver, for eksempel ved delegasjonsbesøk 

og representasjon som ikke vedrører anskaffelser til kommunen og når gavens størrelse og 

verdi er i samsvar med vanlig kutyme og høflighetsnormer. 

 

Ved tilbud om gaver som har et omfang som går ut over kommunens retningslinjer, skal 

nærmeste leder kontaktes. Slike gaver returneres avsenderen sammen med et brev som rede-

gjør for kommunens regler om dette. Kopi av returbrevet arkiveres i kommunen. 

 

Det er tillatt å delta i og by på bespisning, underholdning, kulturarrangementer i forbindelse 

med delegasjonsbesøk og representasjon som ikke vedrører anskaffelser til kommunen og 

som holdes innenfor et vanlig akseptert omfang. 

 

b) Reise og opphold 

Ansattes reise-, oppholds- og kurskostnader i faglig sammenheng kan bare dekkes av 

kommunen selv, en annen kommune, staten, kommunenes sentralforbund (KS), fagforening 

o.l. Reiser og opphold skal i alle tilfeller avklares med nærmeste overordnede i forkant. 

Ansatte skal ikke akseptere fritidsreiser betalt av bedrifter, organisasjoner o.l. som han/hun på 

vegne av kommunen har kontakt med." 

 

"5. Forretningsmessige forhold 

Kommunen skal opptre upartisk i alle forretningsforhold, og ikke gi virksomheter, organisa-

sjoner eller enkeltpersoner uberettigede fordeler. 

 

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informa-

sjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den kan 

påvirke beslutningsprosesser eller kan gi andre saklig grunn til å tro det. 

Kommunen som organisasjon og ansatte deltar ikke i reklameøyemed for leverandører som 

har levert produkter eller tjenester til kommunen. Vi kan opptre som referanser for en 

leverandørs kunder når dette er avklart med rådmann. Avtale om å være referanse skal ikke 

påvirke leverandørens pris ovenfor Ski kommune. 

 

I alle typer kontakt og nettverksbygging er vi bevisste på grensen mot kameraderi, smøring og 
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korrupsjon. Det er derfor viktig å ha et avklart forhold til hva som menes med å ha "gode 

relasjoner" til leverandører, forretningspartnere og beslutningstakere. 

 

Når det gjelder anskaffelser fra ansatte selv eller firma der ansatte eller nærstående har 

betydelige eierinteresser, gjelder de alminnelige habilitetsreglene, jf. punkt 3. Ansatte kan 

heller ikke være leverandører til Ski kommune. 

 

Ansatte skal ikke gjøre privat bruk av kommunens innkjøpsavtaler eller rabattordninger hos 

leverandører. Det skal ikke foretas privat bestilling fra leverandører de ansatte har kontakt 

med som representant for kommunen når dette kan skape tvil om sammenblanding av 

offentlige og private midler. Det må ikke gis løfter om mulige fremtidige forretningsforhold 

til noen leverandør forut for en anskaffelsesprosess. 

 

Det skal sørges for at innleide konsulenter ikke har interesser på leverandørenes side. 

 

Ski kommune kan vurdere om det for enkelte stillinger bør innføres en karanteneklausul ved 

inngåelse av arbeidsavtale." 
 
 
  



 Follo distriktsrevisjon IKS:       Kommunale anskaffelser – Ski kommune 

 

49 

VEDLEGG 2: ETISKE KONTRAKTSVILKÅR 

 

 
  
Versjon 12. desember 2016  

 

KONTRAKTSVILKÅR – ETISKE KRAV (BILAG)  
Våre Leverandører og Avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og miljø. Varer som leveres til (navn på oppdragsgiver) skal være fremstilt 
under forhold som er forenlige med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger på sentrale FN-konven-
sjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovverk på produksjonsstedet. I henhold til FNs 
veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN GP) har selskaper et selvstendig 
ansvar for å respektere de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene og ILOs kjernekonven-
sjoner (prinsipp 12). Dette gjelder også for offentlige virksomheter i deres anskaffelser (prinsipp 6)1.  
1 Aktsomhetsvurdering med hensyn til menneskerettigheter (Human Rights Due Diligence) er en anerkjent og anbefalt metode for fremme slike rettigheter, 

http://www.responsiblebusiness.no/  
 
Dersom Leverandør bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakt, er Leverandør forpliktet 
til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene i leverandørkjeden.  
 

(1) Forbud mot barnearbeid (ILOs kjernekonvensjoner 138 og 182)  

eller skade for deres utdannelse og/eller utvikling.  

es 
sikkerhet, fysiske og/eller mentale helse i fare.  

 
 

(2) Forbud mot tvangsarbeid (ILOs kjernekonvensjoner 29 og 105)  

for opplæring, straff eller for å fremme arbeidsdisiplin.  

 

 
 

(3) Forbud mot diskriminering (ILOs kjernekonvensjoner 100 og 111)  
tisk 

oppfatning, nasjonal opprinnelse, sosial status, fagforeningsarbeid eller personlige forhold i arbeids-
situasjoner eller i tilgang til arbeid.  

 
 

(4) Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILOs 
kjernekonvensjoner 87 og 98)  

måtte ønske, og til å drive kollektive forhandlinger og dele innholdet.  

 denne organiseringen skal skje helt uten represalier eller andre former for 
forulemping for deltagerne.  
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Der organisasjonsfrihet og retten til kollektive lønnsforhandlinger er begrenset ved nasjonal lov, 
skal arbeidsgiver legge til rette for, og ikke hindre, parallelle mekanismer til fri og uavhengig 
organisering og forhandling.  
 

(5) Leverandøren plikter å påse at produksjon av ytelser regulert til denne kontrakten skjer i 
henhold til produksjonslands nasjonale lovverk:  
Nasjonal lovverk der produksjon finner sted skal etterleves. Av særlig relevante forhold fremheves 1) 
lønns- og arbeidstidsbestemmelser; 2) helse, miljø og sikkerhet; 3) regulære ansettelsesforhold, 
inklusive arbeidskontrakter; samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.  

 
(6) OPPFØLGING  
Leverandøren er forpliktet til å etterleve punkt 1 – 5 i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Dette 
skal dokumenteres ved:  

2 og / eller  

 

3  

 
2 På anmodning fra oppdragsgiver er leverandør forpliktet til å fylle ut egenrapporteringsskjema. I tillegg kan Leverandør legge ved rapport fra uavhengig revisjon foretatt de siste 12 
måneder.  
3 Oppdragsgiver, eller den oppdragsgiver bemyndiger, forbeholder seg retten til å gjennomføre kontroller i leverandørkjeden i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandør å 
fremskaffe nødvendige kontaktopplysninger. Kontaktopplysninger behandles konfidensielt.  

 
Brudd på punkt 1 - 5 innebærer kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter Leverandøren å rette 
bruddene innen den tidsfrist som Oppdragsgiver bestemmer, så fremt denne ikke er usaklig kort. 
Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og på den måten Oppdragsgiver bestemmer. Vesentlig 
mislighold av kontraktsforpliktelsene kan påberopes av Oppdragsgiver som grunnlag for heving selv 
om Leverandør retter forholdene. Dersom brudd skjer i leverandørkjeden kan Oppdragsgiver kreve at 
Leverandøren skifter ut underleverandør(er). Dette skal skje uten kostnad for Oppdragsgiver.  
 
Dersom Leverandøren blir klar over forhold i strid med kontraktsvilkårene, skal Leverandøren 
rapportere dette til Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.  
 
Det bekreftes at Leverandøren har lest og forstått kontraktsvilkårene, som gjelder for denne 
kontrakt. Dersom oppdragsgiver krever egenrapportering er Leverandør forpliktet til å innlevere 
denne innen fire uker fra utsendelse.  
 

.........................................................    …………………………………….  
Navn, daglig leder, [Leverandør]    Sted/Dato  
 
 
.........................................................  
Underskrift, daglig leder, [Leverandør] 
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VEDLEGG 3: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 
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