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Forord. 
 
 
Follo distriktsrevisjon har gjennomført ett prosjekt vedrørende byggeprosjektet ved Enebakk 
ungdomsskole. Innholdet bygger på intervjuer foretatt i 2. halvår 2005 og gjennomgang av 
vedtak om gjennomføring av prosjektet, anbudsinnhenting, avtaleinngåelser og enkelte bilag 
som er belastet prosjektet. 
 
Arbeidet med rapporten er utført av hovedrevisor Kjell Sverre Jensen. 
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1. Sammendrag. 
 
Follo distriktsrevisjon har, med bakgrunn i vedtak i Enebakk kontrollutvalg, sak nr 3/2005; 
Forvaltningsrevisjon 2005, foretatt en grundig gjennomgang av Enebakk kommunes innkjøp 
vedrørende byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole, herunder kjøp av konsulenttjenester. 
Vi har foretatt en vurdering av om alle anskaffelser vedrørende dette prosjektet er i henhold til  
Lov om offentlige anskaffelser1 med forskrifter2.  Denne loven setter et minimumskrav til 
hvordan kommunen skal utøve sine innkjøpsoppgaver. Kommuner som ikke følger dette 
regelverket kan få erstatningskrav fra leverandører som påberoper seg tap som følge av at 
kommunen har brutt regelverket. Manglende kunnskap om regelverket og manglende 
etterlevelse av dette innebærer derfor betydelig risiko for kommunen.  
 
Undersøkelsen viser at regelverket som følger av Lov om offentlige anskaffelser stort sett er 
etterlevd når det gjelder investeringsprosjektet Enebakk ungdomsskole. Oppdragene har vært 
kunngjort, behandlet og avgjort på en måte som tilfredsstiller regelverkets krav til 
forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, samtidig som det synes å ha vært gitt 
tilfredsstillende begrunnelser for utfallet av konkurransene til deltakerne. Det har likevel vært 
en gjennomgående mangel i informasjonen til de leverandørene som ikke har vunnet 
oppdragene ved at de ikke ble opplyst om klageadgang, klagefrist og planlagt dato for 
kontraktsinngåelse. 

                                                 
1 Lov av 16. juli 1999 nr 69 
2 Fastsatt 15. juni 2001 
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2. Formål og problemstillinger 
 
Vi vil i denne rapporten belyse følgende problemstillinger: 
 

1. Er konsulenter som har vært brukt til å utarbeide konkurransedokumentene anskaffet 
etter konkurranse? 

2. Tilfredsstiller kontraktene alminnelige akseptable kontraksstandarder (NS8401)? 
3. Er det engasjert ekstern bistand til å ivareta byggeledelse? 
4. Er det kunngjort konkurranse om byggearbeidene? 
5. Er konkurransene kunngjort på godt nok grunnlag? 
6. Er det ført anskaffelsesprotokoll? 
7. Foreligger annen relevant dokumentasjon som viser at kravene til forutsigelhet, 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet er ivaretatt? 
8. Forelå kontraktene før arbeidene ble satt i gang? 
9. Er det gitt orientering til andre tilbydere i samsvar med regelverket? 
10. Er leverandørene fulgt opp under veis i deres arbeid? 

 
 

 

3. Metodisk opplegg 
 
Follo distriktsrevisjon har innhentet opplysninger om virksomheten gjennom intervjuer med 
saksbehandler, samt ved gjennomgang av møtereferater, anskaffelsesprotokoller og 
regnskapsbilag.   
 
I tillegg har vi innhentet skriftlig dokumentasjon over retningslinjer for innkjøpsarbeidet i 
kommunen og inngåtte avtaler med leverandører, og vurdert dette opp mot gjeldende 
lovbestemmelser, forskrifter og Nærings- og handelsdepartementets anbefalinger.  
 
 

4. Prosjektets ramme. 
 
Det ble i kommunestyresak 79/02, 09.12.02 fattet vedtak om å utvide Enebakk ungdomsskole 
med ca 700 m2. Utvidelsen ble i samme sak planlagt innenfor en ramme på kr 14.000.000,-. 
Rehabiliteringen ble vedtatt innenfor en ramme på kr 35.000.000,00. Det ble også satt av kr 
2.000.000,00 til forprosjektet til prosjektet. Rammen for prosjektet ble utvidet til totalt kr 
56.000.000 ved behandling av økonomiplan 2004-2007 i kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget i Enebakk kommune prioriterte i sak 3/2005 at revisjonen skulle ta en 
særskilt kontroll av anskaffelsene i tilknytning til byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole. 

 
 
5. Gjennomføringen av arbeidet 
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5.1 Byggeledelse 
 
Anbudsinnbydelse 
Prosjektledelsen ble, før 01.02.03, ivaretatt av Ilje AS. Anbudsinnbydelse for prosjektledelse 
inntil denne datoen er ikke gjennomført. Etter 01.02.03 er prosjekt- og byggeledelse overtatt 
av Enebakk kommune ved ansettelse av kommunal prosjektleder. 
 
Anbudsåpning og behandling 
Ikke aktuelt 
 
Melding til de som ikke ble tilbudt kontrakt 
Ikke aktuelt 
 
Inngåelse av kontrakt med Ilje AS 
Ikke aktuelt. Det er opplyst fra kommunens side at Ilje AS startet med byggeledelse av 
prosjektet Enebakk ungdomsskole i påvente av at kommunen ansatte en 
byggeleder/prosjektleder. Argumentet for valget av Ilje med byggeledelse i startfasen av 
prosjektet var at firmaet var godt kjent med kommunen gjennom tilsvarende engasjement i 
andre prosjekter.  
 
Totale utgifter sammenlignet med kontrakt/anbud 
Fakturaer fra Ilje AS er belastet prosjektet med kr 28.927,00.  Dette er under grensen for det 
kommunen kunne kjøpe tjenester for, som direkte anskaffelser, ihht. Lov om offentlige 
anskaffelser. 
 
Anskaffelsesprotokoll 
Foreligger ikke. 
 
5.1.1 Prosjekteringsgruppe (NS 3430 punkt 2.11) 
 
Anbudsinnbydelse 
Plan- og byggekomiteen i Enebakk kommune vedtok i møte 23.01.2003 at det skal etableres 
en prosjekteringsgruppe for utarbeidelse av forprosjekt i forbindelse med 
rehabilitering/nybygg av Enebakk ungdomsskole. Enebakk kommune arrangerte en offentlig 
anbudskonkurranse for prosjekteringsgruppe vedrørende prosjektering av ombygging og 
tilbygg ved Enebakk ungdomsskole. 
 
KUNNGJØRING 
Oppdraget ble kunngjort offentlig gjennom Norsk lysningsblad. 
 
Anbudsåpning og behandling 
Anbudsåpning ble foretatt 22.04.2003. Det var innen fristens utløp kommet inn totalt 16 
anbud. 1 anbud ble avvist pga vesentlige mangler. Etter en vurdering av alle 15 godkjente 
anbud (poengberegning etter prinsippet 50 % pris og 50 % kvalifikasjoner) ble Ottar 
arkitekter tilbudt oppdraget. Vurderingen er dokumentert og synes å være etterprøvbar. 
 
 Melding til de som ikke ble tilbudt kontrakt 
Alle anbudsdeltakere fikk melding om resultatet av behandlingen i brev av 16.5.2003. 
Meldingen hadde Enebakk kommunes evalueringsskjema for vedkommende leverandørs eget 
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tilbud, og oppdragsvinnerens tilbud som vedlegg. Meldingen inneholdt ikke opplysninger om 
klagefrist og om dato for kontraktsinngåelse.  
 
Inngåelse av kontrakt med Ottar Arkitekter AS 
Kontrakt med Ottar Arkitekter AS ble undertegnet av Enebakk kommune v/Rådmannen og 
Ottar Arkitekter AS (26.06.03), på total kontraktssum kr 2.393.000 + mva kr 574.320, Totalt 
kr 2.967.320 (I henhold til tilbud). 
 
Totale utgifter sammenlignet med kontrakt/anbud 
Enebakk kommune er fakturert fra prosjekteringsgruppa for følgende: 
 
- Ottar Arkitekter AS      kr 1.371.485,00 
- Stormorken & Hamre     kr    421.919,14 
- Ing. Per Ødemark AS     kr    339.500,00 
- SCC Scandia Consult (Rambøll – Norge AS)  kr    410.440,00 
SUM        kr 2.543.344,14 
 
Totale medgåtte utgifter i prosjekteringsgruppen er kr 150.344,14 høyere enn kontraktssum. 
 
Anskaffelsesprotokoll 
Det er etter revisors vurdering, ført tilfredsstillende anskaffelsesprotokoll for behandlingen av 
denne anskaffelsen. 
 
5.1.2 Bygningsmessige arbeider (NS 3430 punkt 2.11) 
 
Anbudsinnbydelse 
Enebakk kommune arrangerte en anbudskonkurranse for ombygging og tilbygg ved Enebakk 
ungdomsskole. Arbeidet ble, ihht. Innkjøpsbestemmelsene, utlyst i DOFFIN-registeret – 
første gang publisert 28.11.2003 (Norsk Lysningsblad ref. 2003-20806) – med annonsert frist 
for mottak av tilbud satt til 26.01.2004. 
 
Anbudsåpning og behandling 
Anbudsåpning ble foretatt 27.01.2004. Det var innen fristens utløp kommet inn totalt 4 
godkjente anbud. Etter en vurdering av alle 4 godkjente anbud, med nødvendige 
korrigeringer,  ble SEBY AS tilbudt oppdraget på grunn av lavest pris. 
 
Melding til de som ikke ble tilbudt kontrakt 
Alle anbudsdeltakere fikk melding av resultatet av anbudskonkurransen etter at anbudene var 
kontrollert, i brev av 23.2.2004. Meldingen inneholdt ikke opplysninger om klagefrist og om 
dato for kontraktsinngåelse.  
 
Klage på utfallet av evalueringen av anbudene 
Skanska Norge AS-avd. Moss-Follo klaget på utfallet av evalueringen av anbudene i brev av 
08.03.04. Etter flere korrespondanser mellom Enebakk kommune og Skanska AS, vedrørende 
klagesaken, ble det avholdt ett oppklarende møte 12.05.2004. Etter dette møtet trakk Skanska 
ASA sin klage og samtykket i at evalueringen var korrekt gjennomført, samtidig som firmaet 
også erkjente at det ikke forelå grunnlag for erstatningskrav. Dette i følge Enebakk kommunes 
referat fra møtet, som ble sendt klageren 05.07.2004. Referatet er senere ikke imøtegått av 
leverandøren. 
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Inngåelse av kontrakt med SEBY AS 
Kontrakt med Seby AS ble undertegnet av Enebakk kommune v/Rådmannen (26/8-04) og 
Seby AS v/ Per  Inge Linnerud (5/8-04), på total kontraktssum kr 28.667.210 + mva kr 
6.880.131, Totalt kr 35.547.341,00 (I henhold til tilbud). 
 
Igangsetting av arbeidet. 
De bygningsmessige arbeidene ved Enebakk ungdomsskole ble satt i gang ultimo 2004. 
 
Totale utgifter sammenlignet med kontrakt/anbud 
Totalt medgåtte utgifter til bygningsmessige arbeider er kr 30.582.775,80, eller kr 
1.915.565,80 (6,7%) høyere enn avtalen.  
 
Anskaffelsesprotokoll 
Det er etter revisors vurdering, ført tilfredsstillende anskaffelsesprotokoll for behandlingen av 
denne anskaffelsen. 
 
 
5.1.3 Elektrotekniske arbeider (NS 3430 punkt 2.11) 
 
Anbudsinnbydelse 
Enebakk kommune arrangerte en anbudskonkurranse for elektrotekniske arbeider ved 
Enebakk ungdomsskole.  
 
Anbudsåpning og behandling 
Anbudsåpning ble foretatt 27.01.2004. Det var innen fristens utløp kommet inn totalt 8 
godkjente anbud på elektrotekniske anlegg. Etter en vurdering av alle 8 godkjente anbud, med 
nødvendige korrigeringer,  ble Strømsborg & Enersen AS tilbudt oppdraget . 
 
Melding til de som ikke ble tilbudt kontrakt 
Alle anbudsdeltakere fikk melding av resultatet av anbudskonkurransen i brev av 23.2.2004. 
Meldingen inneholdt ikke opplysninger om klagefrist og om dato for kontraktsinngåelse.  
 
Inngåelse av kontrakt med Strømsborg &Enersen AS 
Kontrakt med Strømsborg & Enersen AS ble undertegnet av Enebakk kommune 
v/Rådmannen (9/7-04)og Stømsborg & Enersen AS v/ Gunnstein Strømsborg (9/7-04), på 
total kontraktssum kr 2.998.737 + mva kr 719.697, Totalt kr 3.718.434 (I henhold til tilbud). 
 
Igangsetting av arbeidet. 
De elektrotekniske arbeidene ved Enebakk ungdomsskole ble satt i gang ultimo 2004. 
 
Totale utgifter sammenlignet med kontrakt/anbud 
Totalt medgåtte utgifter til elektrotekniske arbeider er kr 3.525.155,11, eller kr 526.418,11 
(17,5 %) høyere enn avtalen. 
 
Anskaffelsesprotokoll 
Det er etter revisors vurdering, ført tilfredsstillende anskaffelsesprotokoll for behandlingen av 
denne anskaffelsen. 
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5.1.4 Rørtekniske arbeider (NS 3430 punkt 2.11) 
 
Anbudsinnbydelse 
Enebakk kommune arrangerte en anbudskonkurranse for rørtekniske arbeider ved Enebakk 
ungdomsskole.  
 
Anbudsåpning og behandling 
Anbudsåpning ble foretatt 27.01.2004. Det var innen fristens utløp kommet inn totalt 5 
godkjente anbud. Etter en vurdering av alle 5 godkjente anbud, med nødvendige 
korrigeringer,  ble Askim & Mysen rør AS tilbudt oppdraget . 
 
Melding til de som ikke ble tilbudt kontrakt 
Alle anbudsdeltakere fikk melding av resultatet av anbudskonkurransen i brev av 23.2.2004. 
Meldingen inneholdt ikke opplysninger om klagefrist og om dato for kontraktsinngåelse.  
 
Inngåelse av kontrakt med Askim & Mysen Rør AS 
Kontrakt med Askim & Mysen Rør AS ble undertegnet av Enebakk kommune v/Rådmannen 
(9/7-04) og Askim & Mysen Rør AS v/ Tollef Berger (6/7-04), på total kontraktssum kr 
2.820.540 + mva kr 676.930, Totalt kr 3.497.470 (I henhold til tilbud). 
 
Igangsetting av arbeidet. 
De rørtekniske arbeidene ved Enebakk ungdomsskole ble satt i gang i august 2004. 
 
Totale utgifter sammenlignet med kontrakt/anbud 
Enebakk kommune er fakturert fra Askim & Mysen rør, vedrørende prosjektet er kr 
2.909.630, eller kr 89.090,- (3,1 %) høyere enn kontraktssummen.  
 
Igangsetting av arbeidet. 
De rørtekniske arbeidene ved Enebakk ungdomsskole ble satt i gang i august 2004. 
 
Anskaffelsesprotokoll 
Det er etter revisors vurdering, ført tilfredsstillende anskaffelsesprotokoll for behandlingen av 
denne anskaffelsen. 
 
 
5.1.5 Ventilasjonstekniske og Automatikkanlegg (NS 3430 punkt 
2.11) 
 
Anbudsinnbydelse 
Enebakk kommune arrangerte en anbudskonkurranse for automatikkanlegg ved Enebakk 
ungdomsskole.  
 
Anbudsåpning og behandling 
Anbudsåpning ble foretatt 27.01.2004. Det var innen fristens utløp kommet inn totalt 8 
godkjente anbud på automatikkanlegg, og 6 godkjente anlegg på ventilasjonstekniske anlegg. 
Etter en vurdering av alle 6 godkjente anbud, med nødvendige korrigeringer,  ble Bryn 
Ventilasjon AS tilbudt oppdraget. 
 
Melding til de som ikke ble tilbudt kontrakt 
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Alle anbudsdeltakere fikk melding av resultatet av anbudskonkurransen i brev av 23.2.2004. 
Meldingen inneholdt ikke opplysninger om klagefrist og om dato for kontraktsinngåelse.  
 
Inngåelse av kontrakt med Bryn Ventilasjon AS 
Kontrakt med Bryn Ventilasjon AS ble undertegnet av Enebakk kommune v/Rådmannen 
(9/7-04) og Bryn Ventilasjon AS  (7/6-04), på total kontraktssum kr 2.770.666 + mva kr 
664.960, Totalt kr 3.435.626 (I henhold til tilbud). 
 
Klage på utfallet av evalueringen av anbudene 
Norwegian Control System AS klaget på utfallet av evalueringen av anbudene til KOFA 
(Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i brev av 21.05.04. KOFA avviste klagen ihht. 
Brev til Enebakk kommune, datert 29. juni 2004. 
 
I tillegg klaget TAC Control Systems AS på utfallet av automatikkevalueringen. TAC trakk 
klagen før KOFA rakk å gi sin tilbakemelding vedrørende klagen. 
 
Igangsetting av arbeidet. 
De ventilasjonstekniske arbeidene ved Enebakk ungdomsskole ble satt i gang ultimo 2004. 
 
Totale utgifter sammenlignet med kontrakt/anbud 
Enebakk kommune er fakturert fra Bryn Ventilasjon AS, vedrørende prosjektet er kr 
3.227.248, eller kr 456.582,- (16,5%) høyere enn kontraktssummen.  
 
Igangsetting av arbeidet. 
De ventilasjonstekniske arbeidene ved Enebakk ungdomsskole ble satt i gang ultimo 2004. 
 
 
 
 

6. Konklusjon 
 
Utlysning av oppdrag 
Enebakk kommune har foretatt utlysning av alle arbeidene vedrørende Enebakk 
ungdomsskole på den offentlige kunngjøringsdatabasen DOFFIN, i henhold til gjeldende 
regelverk. 
 
Kontraktene  
Alle kontrakter tilfredsstiller de krav som stilles i alminnelige kontraktsstandarder. Alle 
kontrakter var underskrevet av Enebakk kommune og entreprenør før arbeidene ble igangsatt. 
 
Byggeledelse 
Prosjektet Enebakk ungdomsskole ble påbegynt med Ilje AS som byggeleder, før Enebakk 
kommune ansatte egen byggeleder som ble brukt på oppdraget.  
 
Ilje AS er totalt fakturert for 28.927,- i prosjektet, og i følge opplysninger vi har mottatt fra 
kommunen ble de forespurt om å sette i gang prosjektet fordi firmaet hadde byggeledelse på 
andre prosjekter i kommunen. Iljes engasjement på dette særskilte prosjektet var ikke utlyst, 
men størrelsen på oppdraget var så lite at anskaffelsen kunne gjennomføres som direkte 
anskaffelse ihht. gjeldende regelverk. 
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Konkurransegrunnlag 
Konkurransegrunnlagene er etter revisors vurdering utarbeidet i henhold til gjeldende 
regelverk på området. 
 
Anskaffelsesprotokoll 
Det er ført tilfredsstillende anskaffelsesprotokoll på alle kontrollerte anskaffelser (med unntak 
av oppstartsfasen av byggeledelsen, se pkt 5.1) vedrørende prosjektet. 
 
Andre tilbydere 
Alle tilbydere som ikke fikk oppdragene fikk skriftlig melding om dette. Denne 
informasjonen gjorde det mulig for leverandørene å se på hvilke punkter det foretrukne 
tilbudet var bedre. Underretningen ga også leverandørene grunnlag for å vurdere om riktig 
tildeling hadde funnet sted. Etter revisors vurdering ble informasjonen gjennomført i samsvar 
med Nærings- og handelsdepartementets anbefalte standarder. Informasjon om klageadgang 
og klagefrist samt opplysning om når kontraktsinngåelse var planlagt manglet imidlertid i 
informasjonen til de som ikke fikk oppdragene. Enebakk kommune har gjennomført 
avklarende møter med leverandører som har hatt spørsmål eller innsigelser, slik at det ikke 
gjenstår uavklarte forhold med noen leverandører. 
 
Løpende oppfølging av leverandørene 
Det har blitt avholdt byggemøter i hele byggeperioden, og det er ført referater fra disse. Det er 
revisors inntrykk at det har vært en tilfredsstillende oppfølging av alle leverandørene. 
 
 
 

7. Kilder 
 

- Lov om offentlige anskaffelser 
- Forskrift om offentlige anskaffelser 
- Beste praksis – offentlige anskaffelser (veiledningshefte fra Nærings- og 

handelsdepartementet) 
 


