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1 SAMMENDRAG 

Offentlige sektor foretar innkjøp for flere hundre milliarder hvert år. Regelverket for 

offentlige anskaffelser skal sikre at midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadsaffektive 

kjøp. Samtidig er Norge internasjonalt forpliktet gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen til å 

følge bestemte fremgangsmåter ved offentlige anskaffelser over visse terskelverdier. Østfold 

kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet evaluert om Vestby kommune har 

tilfredsstillende systemer og rutiner for å sikre riktig etterlevelse av dette regelverket, samt om 

regelverket etterleves i praksis. 

 

Prosjektet fokuserer på tre problemstillinger: 

1. Har Vestby kommune etablert og implementert tilfredsstillende rutiner, retningslinjer 

og internkontroll for innkjøp og anskaffelser? 

2. Følger Vestby kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser og egne rutiner i 

innkjøpsarbeidet? 

3. Hvordan brukes rammeavtaler i Vestby kommune? 

Problemstillingene er belyst og besvart gjennom dokumentanalyse, intervjuer, 

spørreundersøkelse og mappegjennomgang. 

 

Revisjonens funn viser at Vestby kommune, både lokalt og gjennom innkjøpssamarbeidet, har 

fokus på overholdelse av anskaffelsesregelverket. Kombinasjonen av innkjøpshåndbok, fokus 

på kompetanse, ulike kontrollaktiviteter, innkjøpsportalen og Felles Innkjøpskontors aktive 

rolle i innkjøpsarbeidet, synes samlet sett å utgjøre en reell ramme for internkontroll. 

Gjennomgangen av konkrete anskaffelser gir et positivt inntrykk, og det er revisjonens 

oppfatning at Vestby kommune praktiserer god etterlevelse av regelverket på flere områder. 

Revisjonen har også funnet at Vestby kommunen har fast praksis på å bruke rammeavtaler der 

slike foreligger. 

 

Samtidig har revisjonen avdekket forbedringspotensial i forhold til etterprøvbarhet og kontroll 

med visse typer anskaffelser. God etterprøvbarhet er særlig viktig i innkjøpssammenheng, 

fordi det bidrar til å oppnå en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. 

Revisjonen legger imidlertid til grunn at administrasjonen er klar over disse svakhetene, og at 

det arbeides for å iverksette nødvendige tiltak. 

 

Anbefalinger: 

 Vestby kommune bør prioritere og fokusere på journalføring og arkivering i tråd med 

regelverket omkring offentlige anskaffelser i innkjøpsarbeidet. 

 

 Vestby kommune bør forsere arbeidet med å  etablere nødvendige kontrolltiltak i 

forhold til etterlevelse av rammeavtaler og i forhold til anskaffelser under en viss 

verdi.  
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2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG  

AVGRENSING 

Revisjonen skal i følge kommuneloven § 78 pkt. 2 og forskrift om revisjon kap. 3 utføre 

forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i 

samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Dette gjøres ved å foreta en systematisk 

vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, 

ressursbruk og oppnådde resultater.  

 

Østfold kommunerevisjon IKS er tildelt oppdraget etter gjennomført anbudskonkurranse. 

Kontrollutvalget behandlet saken i sitt møte 21. april 2010, sak 13/10. Endelig vedtak ble 

fattet av Kommunestyret 10. mai 2010, sak 34/10. Prosjektplan ble godkjent i kontrollutvalget 

i Vestby 9. juni 2010. 

 

Denne rapporten fokuserer på følgende problemstillinger: 

 

1. Har Vestby kommune etablert og implementert tilfredsstillende rutiner, 

retningslinjer og internkontroll for innkjøp og anskaffelser?  

a. Er det en klar organisering av innkjøpsarbeidet? 

b. Er kommunens rutiner i forbindelse med innkjøp kjent? 

 

2. Følger Vestby kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser og egne 

rutiner i innkjøpsarbeidet? 
 

3. Hvordan brukes rammeavtaler i Vestby kommune? 

a. Hvor stor andel av kommunens virksomhet er omfattet av rammeavtaler? 

b. I hvilken grad etterleves inngåtte rammeavtaler? 

 

 

Prosjektet er i henhold til problemstillingene og vårt tilbud avgrenset til innkjøp og 

anskaffelser som er knyttet til kommunens ordinære drift, og som overstiger kr. 100.000,-.  
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3 METODE 

Sentrale elementer i revisjonens arbeidsmetode er standard for våre forvaltnings-

revisjonsprosjekter. Først definerer vi problemstillingene. Deretter identifiserer vi 

revisjonskriterier. Dette er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som skal benyttes 

som grunnlag for vurdering av kommunens virksomhet. Videre innhenter vi fakta ved å 

kartlegge og beskrive praksis ved de undersøkte virksomheter. Praksis blir så analysert og 

drøftet med utgangspunkt i revisjonskriteriene. Dette leder fram til konklusjoner og 

anbefalinger. 

 

I dette prosjektet har vi lagt til grunn en kvantitativ tilnærming og kun sett på de formelle 

sidene ved kommunens innkjøpspraksis. 

 

Problemstilling 1 er besvart gjennom intervjuer, spørreundersøkelse og dokumentanalyse. 

Revisjonen har vurdert overordnede styringsdokumenter, diverse reglementer og rutiner. I 

tillegg er det gjennomført intervjuer med administrasjonen og leder av Felles Innkjøpskontor, 

samt en mindre spørreundersøkelse blant samtlige resultatområdeledere kommunen. 

Informasjonen som fremkommer i intervju er en kombinasjon av objektive faktabeskrivelser 

og subjektive utsagn. I etterkant av intervjuene er det utarbeidet skriftlig referat, som så er 

verifisert. Det følger av revisjonens metodikk at verifiserte referater er å anse som fakta på lik 

linje med annen skriftlig dokumentasjon. 

 

Problemstilling 2 er hovedsakelig besvart gjennom mappegjennomgang. I 

mappegjennomgangen har vi undersøkt om det er samsvar mellom krav fastsatt i lov og 

forskrift, kommunens egne rutiner på området og den praksis som er lagt til grunn. 

Revisjonen har totalt sett på 19 ulike anskaffelser, med fokus på anskaffelsesverdi og  

-prosedyre, konkurransegrunnlag, kunngjøring, tilbudsåpning, leverandørkrav, 

tildelingskriterier og tildeling, avslutning av konkurransen, samt protokollføring.  

Gjennomgangen er begrenset til den dokumentasjonen som er fremlagt fra kommunen 

vedrørende den aktuelle anskaffelsen. Flertallet av anskaffelsene knytter seg til 

resultatområdene ”Eiendom” og ”Kommunalteknikk”.  

 

Undersøkte anskaffelser er valgt ut på grunnlag av en bilagsliste som viste utbetalinger over 

kr 100.000,-. Revisjonen foretok et utvalg på 46 bilag fra denne listen og ba om all 

dokumentasjon tilknyttet disse. Utvalget utgjorde ca. 15%. Basert på erfaringer fra tilsvarende 

undersøkelser i andre kommuner, er det revisjonens oppfatning at antallet gjennomgåtte saker 

gir et tilfredsstillende grunnlag for å si noe om kvaliteten på kommunens innkjøpspraksis. 

 

Problemstilling tre er besvart gjennom dokumentanalyse, intervjuer og spørreundersøkelse. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Østfold kommunerevisjon IKS  6 

 

 Innkjøp & Anskaffelser – Vestby kommune 

 

4 REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier, også kalt "foretrukket praksis", er en samlebetegnelse for de krav eller 

forventninger som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. 

Revisjonskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autoritative kilder og ut fra 

trinnhøydeprinsippet. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. 

Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene 

holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, 

og de konklusjoner som trekkes.  

 

I dette prosjektet er følgende benyttet som grunnlag for å utlede revisjonskriterier: 

 

 Kommuneloven (Lov-1992-09-25-107). 

 Lov om offentlige anskaffelser (Lov-1999-07-16-69). 

 Anskaffelsesforskriften (FOR-2006-04-07-402). 

 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, utgitt av Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet november 2006. 

 Beste praksis – offentlige anskaffelser, utgitt av Nærings- og handelsdepartementet mars 

2004. 

 Intern kontroll, et integrert rammeverk, COSO-rapporten oktober 1996. 

 Kommunens retningslinjer. 

 

Revisjonskriteriene er utledet i vedlegg 1 og 2, men presenteres også kort i tilknytning til de 

ulike problemstillingene. 
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5 RUTINER, RETNINGSLINJER OG 

INTERNKONTROLL 

Har Vestby kommune etablert og implementert tilfredsstillende rutiner, retningslinjer og 

internkontroll for innkjøp og anskaffelser? 

  

Kommunen står i utgangspunktet fritt til å velge hvordan internkontroll organiseres og 

struktureres, med unntak av områder hvor det stilles krav om internkontroll gjennom særlov. 

Utvikling, implementering og praktisering av internkontroll vil derfor kunne ha mange ulike 

tilnærminger. 

 

COSO er en internasjonalt utbredt og anerkjent modell, som også er benyttet av andre for å 

evaluere internkontroll i norske kommuner. Slik det er presentert i vedlegg 1 forstås 

internkontroll, gjennom COSO-modellen, som en integrert del av, og en kontinuerlig prosess 

i, organisasjonen. I henhold til modellen består et internkontrollsystem av følgende fem 

komponenter: kontrollmiljø, risikovurderinger, kontrollaktiviteter, informasjon og 

kommunikasjon, samt oppfølging. 

 

5.1 Kontrollmiljø 

5.1.1 Revisjonskriterier 

Det er viktig med et kontrollmiljø som legger til rette for riktig etterlevelse av regelverket. 

Kontrollmiljøet er grunnmuren som de andre komponentene bygger på, og omfatter 

menneskene i virksomheten og deres individuelle egenskaper. Ledelsens og organisasjonens 

holdninger bør stille krav til integritet, etikk, kvalifikasjoner, kompetanse og fordeling av 

ansvar. Organisering av virksomheten, ledelsesfilosofi og lederstil inngår også i 

kontrollmiljøet.  

5.1.2 Fakta  

De overordnede bestemmelsene for beslutningsprosessen i Vestby kommune fremgår av 

”Delegeringsreglement for Vestby kommune” vedtatt av kommunestyret 29. juni 2009. I 

henhold til reglementets punkt 1.4.1 delegeres rådmannen myndighet til ”å treffe vedtak i alle 

enkeltsaker og andre saker som ikke er av prinsipiell betydning (…)”.  

 

Rådmannens myndighet videredelegeres gjennom dokumentet ”Reglement for 

videredelegering fra administrasjonssjefen til resultatområdeledere (RO-ledere)”. Det 

fremgår at RO – ledere er delegert tilnærmet full myndighet innefor sine resultatområder, 

herunder myndighet til å gjennomføre innkjøp for eget område. Delegeringsreglementet 

fastslår at myndighet normalt bør videredelegeres, men innkjøpshåndbokens
1
 del 1 fastslår at 

enhetsledere/ RO – ledere er ansvarlig for at det enkelte tjenestested utfører sine anskaffelser i 

henhold til gjeldende regelverk, herunder å kontrollere ordrebekreftelsen mot bestillingen, 

mottatte varer mot bestillingen, samt faktura mot bestillingen. I følge administrasjonen har de 

fleste RO – lederne videredelegert sin myndighet til mellomledere, noe om medfører at de kan 

foreta innkjøp innenfor sine områder. 

 

Vestby kommune har eget arbeidsreglement. Av betydning for denne revisjonen vises det til 

reglementets punkt 4.1.11 som krever tillatelse for annet lønnet arbeid eller engasjement i 

                                                
1 Omtales i detalj nedenfor. 
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næringsvirksomhet, som kan påvirke vedkommendes arbeidsytelse i kommunen, eller som 

kan medføre inhabilitet etter forvaltningsloven. 

 

Vestby har vedtatt etiske retningslinjer. I henhold til §1 legger kommunen ”stor vekt på 

redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet”. Det fremgår videre at ”Alle tilsatte 

plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglement som gjelder (…)” §3 oppstiller en 

generell plikt til å ”unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å 

påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak”. I henhold til §7 plikter alle tilsatte i 

kommunen å sette seg inn i de etiske retningslinjene. Tilsatte skal bekrefte dette skriftlig. 

Samtlige RO-ledere i kommunen bekrefter å kjenne til de etiske retningslinjene og hvor de 

finner disse. Enkelte oppgir uoppfordret at dette også er noe det fokuseres på i avdelingsmøter 

og lignende. 

 

Kommunen har også utarbeidet regler og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. 

Dokumentet refererer arbeidsmiljølovens regler om varsling og inneholder informasjon om 

kommunens verdigrunnlag og organisasjonskultur. Det er videre angitt hva det kan varsles 

om, til hvem og hvordan varslingen skal gjennomføres. Det er tillatt å varsle anonymt. 

Kommunen har sammenfattet rutinen i en egen varslingsplakat som finnes på de ulike 

tjenestestedene. 

 

Alle styringsdokumenter og reglementer er tilgjengelig for de ansatte på kommunens 

intranett. I tillegg arrangerer kommunen ”Bli kjent i Vestby” to ganger pr. år. Dette er 

samlinger for nytilsatte, hvor overnevnte reglementer blir gjort kjent. Her informerer man 

også om kommunens reglementer og rutiner tilknyttet journalføring og arkivering. 

 

I forhold til innkjøp spesielt, samarbeider Vestby tett med Nesodden, Frogn og Ås. 

Kommunene har etablert ”Felles Innkjøpskontor”, heretter omtalt som FIK. I tillegg finnes det 

en innkjøpsansvarlig i hver enkelt kommune. I Vestby ligger denne funksjonen hos 

økonomisjefen.  

 

FIK skal primært være et rådgivende organ. Med dette menes at de skal bistå kommunene ved 

større anskaffelser, samt bidra til å øke den innkjøpsfaglige kompetansen i de samarbeidende 

kommunene ved å lage og tilby relevante kurs. I tillegg til den rådgivende funksjonen skal 

FIK også etablere rammeavtaler på vegne av kommunene. Ansvaret for etterlevelse ligger 

imidlertid hos kommunene selv. 

 

Også innkjøpsansvarlig i Vestby kommune skal ha en rådgivende funksjon, men denne skal 

samtidig være bindeleddet mellom de ulike enhetene i kommunen og FIK. For at ikke FIKs 

begrensede ressurser skal spises opp av mindre viktige henvendelser fra kommunene, skal 

eksempelvis RO – leder alltid rette spørsmål til innkjøpsansvarlig først. Videre skal 

innkjøpsansvarlig formidle innkjøpsinformasjon til FIK som grunnlag for rammeavtaler.  

 

Åtte av ti RO – ledere oppgir administrasjonen som kommunens innkjøpskontakt. De 

resterende to oppgir en ansatt ved FIK, men plasserer denne under administrasjonen. Samtlige 

ti ledere oppgir derimot at de alltid henvender seg til administrasjonen før de tar kontakt med 

FIK. 

 

Det er utarbeidet en felles innkjøpshåndbok for de samarbeidende kommunene
2
. Denne, samt 

annen relevant informasjon tilknyttet innkjøp, er tilgjengelig for alle ansatte gjennom felles 

                                                
2 Vedtatt av styringsgruppen for innkjøpssamarbeidet. 
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innkjøpsportal. I tillegg får alle som har oppgaver knyttet til innkjøp jevnlig tilbud om å delta 

på opplæring i kommunenes innkjøpssystemer. Våre undersøkelser viser at samtlige RO – 

ledere har kjennskap til innkjøpshåndboken og vet hvor de finner denne.  

 

Internt i kommunen ligger den innkjøpsfaglige kompetansen primært hos administrasjonen, 

men denne opplyser til revisjonen at også resultatområdene ”Eiendom” og 

”Kommunalteknikk” har mye kompetanse.  

 

Kommunen utnytter også den kompetansen som finnes hos FIK. Kontoret har to ansatte, hvor 

den ene har omfattende erfaring fra innkjøp i offentlig sektor, og den andre har erfaring fra 

leverandørsiden. I følge administrasjonen disponerer FIK  årlig ca. 20-30.000, som kan 

benyttes til kurs. Man praktiserer imidlertid ”bunnlinjestyring”, som innebærer at FIK kan 

bruke mer dersom de finner rom for det innenfor budsjettet. For tiden deltar en av FIKs 

ansatte på innkjøpssertifiseringskurset i regi av KS. 

 

Administrasjonen mener at man internt i kommunen burde avsatt noe mer ressurser til 

innkjøpsarbeid. Det vises til at aktivitetsnivået tilpasses ressursene, men ideelt sett burde man 

hatt en person som arbeidet med innkjøpsarbeid på heltid. Da kunne kommunen eksempelvis 

etablert kontrolltiltak i forhold til etterlevelse av rammeavtaler, både i forhold til kommunens 

lojalitet og at leverandører fakturerer i henhold til avtalen. 

 

5.2 Risikovurdering 

5.2.1 Revisjonskriterier 

Risikovurdering forutsetter at det fastsettes mål for virksomheten og aktivitetene. Kommunen 

bør kartlegge risikoen for ikke å nå målene. Analysen danner grunnlag for hvilke 

kontrolltiltak som bør iverksettes.  

5.2.2 Fakta 

De samarbeidende kommunene har fastsatt en rekke mål for innkjøpsarbeidet gjennom FIK. 

Den overordnede målsetningen er å ”(…)effektivisere, profesjonalisere og gjennomføre 

innkjøp i henhold til gjeldende regelverk og gjennom dette bidra til besparelser for 

kommunene”. Målsetningen følges opp i felles innkjøpshåndbok hvor det anføres at formålet 

med boken er å hjelpe brukerne til å ta de riktige valgene i forhold til regelverket. 

 

Innkjøpshåndbokens seksjon to inneholder enkelte risikovurderinger tilknyttet de ulike 

trinnene i anskaffelsesprosessen. Samtidig foreslås det tiltak som reduserer eller eliminerer 

anførte risikoer. 

 

FIK oppfatter risikoen tilknyttet anskaffelser til å være størst i planleggings- og 

evalueringsfasen.  Dette gjør det viktig å legge mye arbeid i utarbeidelsen av 

konkurransegrunnlaget, samtidig som at man allerede på dette stadiet planlegger 

evalueringen. Feilvurderinger i innledende faser er vanskelige å rette opp igjen senere. 

 

Revisjonen har ikke fått informasjon om at det er gjennomført andre risikovurderinger knyttet 

til innkjøp, enn det som er gjort i fellesskap med de andre kommunene.  
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5.3 Kontrollaktiviteter 

5.3.1 Revisjonskriterier 

Kontrollaktiviteter henger nøye sammen med risikovurderingen. Kommunen bør iverksette, 

eller sette fokus på eksisterende kontrolltiltak som reduserer risikoen for ikke å nå målene. 

Dette bør gjøres på alle nivåer i organisasjonen. 

5.3.2 Fakta 

Innkjøpshåndboken, innkjøpsansvarlig og FIK utgjør tilgjengelige redskaper som skal bidra 

til å sikre etterlevelse av anskaffelsesregelverket.  

 

Innkjøpshåndboken er delt i to hovedseksjoner. Seksjon én omhandler strategi og regler for 

anskaffelser i de samarbeidende kommunene, herunder et eget kapittel om rollefordeling og 

ansvar i anskaffelsesprosessen. 

 

Seksjon to omhandler selve innkjøpsprosessen. Seksjonen er delt inn i kapitler etter hvor man 

befinner seg i prosessen: behov, markedsvurdering, utarbeide kravspesifikasjon, 

konkurransegrunnlag, kunngjøring, evaluering, kontraktstildeling, bestilling og oppfølging. 

Under hvert kapittel er det en detaljert angivelse av hvilke handlinger som må utføres, 

hvordan de skal/ bør utføres for å tilfredsstille regleverket, hvem som har ansvaret for 

utførelsen og lenker til tilgjengelige maler. 

 

Ved større anskaffelser skal innkjøpsansvarlig kvalitetssikre og bistå oppdragsgiver i 

prosessen. Også FIK skal bistå ved behov. Administrasjonen opplyser til revisjonen at dette 

punktet ikke etterleves fullt ut i praksis. Det er som regel ”Eiendom” og ”Kommunalteknikk” 

som står for de store anskaffelsene, og disse har regelmessig bedre kompetanse på 

anskaffelser enn innkjøpskontakten. Som regel benyttes det også ekstern kompetanse i 

prosessen.  

 

Innkjøpshåndboken definerer ikke nærmere hva som menes med større anskaffelser. 

Administrasjonen opplyser til revisjonen at mindre prosjekter følges opp av rådmannen ved 

regelmessige rapporteringer på fremdrift og avvik fra de enkelte enhetene. Ved større 

anskaffelser, typisk store investeringer, opprettes det en byggekomité som har ansvaret for 

prosessen. Administrasjonen er alltid representert i slike komiteer. 

 

I følge administrasjonen arbeider man med å få på plass faste kontrolltiltak for innkjøp under 

beløpsgrensene for protokoll, men dette er ikke gjennomført på nåværende tidspunkt. Man har 

heller ikke etablert formalisert kontroll i forhold til etterlevelse av rammeavtaler. Det 

gjennomføres imidlertid stikkprøvekontroller på innkjøp over beløpsgrensene for protokoll og 

anbud. 

 

5.4 Informasjon og kommunikasjon 

5.4.1 Revisjonskriterier 

Informasjons- og kommunikasjonsflyten må være effektiv og virke både vertikalt og 

horisontalt i organisasjonen. Kommunen bør ha etablert kanaler som sikrer fri 

gjennomstrømning av informasjon som er nødvendig for å utføre, styre og kontrollere 

virksomhetens aktiviteter. Tilstrekkelig og relevant informasjon til rett tid skal gjøre det mulig 

for hver enkelt å ivareta det ansvaret de har blitt tildelt. 
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5.4.2 Fakta 

Utgangspunktet for informasjonsutveksling i forhold til anskaffelser er FIKs innkjøpsportal. 

Her finnes en elektronisk utgave av innkjøpshåndboken, referater fra møter i styringsgruppa 

og annen relevant informasjon. Portalen inneholder også lenker til andre nettressurser. 

Både FIK og innkjøpsansvarlig opplever dessuten at terskelen for å henvende seg til dem er 

meget lav.  

 

Det skal i utgangspunktet avholdes faste møter mellom innkjøpsansvarlig og FIK, men siden 

FIK har kontorplass i sentraladministrasjonen i Vestby kommune, oppfattes disse som 

unødvendige. Saker blir ofte diskutert uformelt i stedet, men administrasjonen opplyser at 

viktig informasjon alltid gjøres tilgjengelig på innkjøpsportalen. 

 

Kommunen har også fast praksis med å føre referater fra ledersamlinger. Disse er tilgjenglig 

for alle ansatte gjennom kommunens intranett. 

 

5.5 Oppfølging 

5.5.1 Revisjonskriterier 

Oppfølging innebærer prosesser som vurderer hvor effektivt systemet er over tid, og oppnås 

gjennom kontinuerlig oppfølging, frittstående evalueringer eller ved en kombinasjon av de to. 

Kommunen bør ha iverksatt tiltak som følger opp internkontrollsystemet. 

5.5.2 Fakta 

Alle resultatområder i Vestby kommune gjennomfører måneds- og tertialrapportering i 

forhold til fastsatte mål. Kommunestyret har dessuten bestemt at administrasjonen fra og med 

2010 skal rapportere på etterlevelse av politiske vedtak. 

 

I henhold til innkjøpshåndbokens del 1 har rådmannen ansvar for å sørge for at krav fastsatt i 

gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser systematisk følges opp, og at det praktiske 

arbeidet dokumenteres. I følge administrasjonen ivaretas dette ansvaret gjennom intern 

opplæring, gjennom bruk av innkjøpsportalen, stikkprøvekontroll og oppfølging gjennom 

regelmessig rapportering på større anskaffelser.  

 

Det er ikke opplyst om andre oppfølgingsaktiviteter tilknyttet innkjøp spesielt, men det 

fremgår av strategi for FIK at kontoret skal vedlikeholde, videreutvikle og kommunisere 

kompetanse, elektroniske verktøy og rutiner, prosesser og håndbøker. 

 

Rådmannen foretar ingen aktive handlinger for å kartlegge innkjøp foretatt av enhetene eller 

for å koordinere innkjøp, men baserer seg på tilbakemeldinger fra enhetene selv. 

 

5.6 Vurderinger og konklusjon 

Revisjonen finner kontrollmiljøet i Vestby kommune tilfredsstillende. Det fremgår av de 

ulike styringsdokumentene at det eksisterer en klar ansvarsfordeling mellom politikere, 

rådmann og øvrige resultatområdeledere. 

 

Man har gjennom eget etikkreglement og varslingsprosedyre, satt fokus på sentrale verdier 

som Vestby kommune ønsker å representere. Dette er verdier som stiller krav til integritet og 

god etisk opptreden fra kommunes ansatte.  
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Det fremheves at Vestby, i samarbeid med andre kommuner, har etablert en egen 

innkjøpsorganisasjon, som synes å inneha høy grad av formell og reell kompetanse. Dette 

gjenspeiles i de styringsdokumentene som ligger til grunn for innkjøpssamarbeidet og i 

innkjøpshåndboken.  

 

Revisjonen finner det tilfredsstillende at det er gjennomført risikovurderinger gjennom 

innkjøpssamarbeidet. Man har både identifisert risikoer tilknyttet de ulike trinnene i 

anskaffelsesprosessen, samtidig som FIK har gjort egne risikovurderinger i forhold til 

anskaffelser generelt. Revisjonen har ikke funnet at det er gjort risikovurderinger lokalt i 

kommunen, men finner dette i all hovedsak ivaretatt gjennom innkjøpsarbeidet.  

 

Revisjonen finner at kommunen har etablert ulike kontrollaktiviteter, som samlet sett er 

tilfredsstillende i forhold til å redusere risikoer. Det vises her særlig til innkjøpshåndboken og 

FIK som utgjør tilgjengelige redskaper i forhold til å sikre etterlevelse av 

anskaffelsesregelverket, samt stikkprøvekontroll av anskaffelser over et visst beløp.  

 

Revisjonen finner imidlertid grunn til å bemerke at det ikke er etablert faste rutiner for 

kontroll av etterlevelse av rammeavtaler, etterlevelse av innkjøpshåndboken og innkjøp under 

kr 100.000,-. 

 

Revisjonen finner at Vestby kommunes informasjons- og kommunikasjonsutveksling i 

forhold til innkjøp  tilfredsstillende. FIKs innkjøpsportal utgjør en sentral del av denne 

kommunikasjonen, og våre undersøkelser viser at denne er godt kjent internt i kommunen. 

 

Revisjonen finner det tilfredsstillende at det er etablert ulike oppfølgingsaktiviteter i forhold 

til systemet for innkjøp og anskaffelser, både fra rådmannens side og fra FIK. 

 

Konklusjon  
Vestby kommune har, både lokalt og gjennom innkjøpssamarbeidet, fokus på overholdelse av 

anskaffelsesregelverket. Etableringen av felles innkjøpsportal med tilhørende 

innkjøpshåndbok  fremstår som et særlig viktig tiltak i denne prosessen.  

 

Vestby kommune har et system for internkontroll, selv om dette ikke er dokumentert 

eksplisitt. Kombinasjonen av innkjøpshåndboken, fokus på kompetanse, ulike 

kontrollaktiviteter, innkjøpsportalen og FIKs aktive rolle i innkjøpsarbeidet, synes samlet sett 

å utgjøre en reell ramme for internkontroll.  

 

Administrasjonen opplyser selv at kommunen ikke har etablert kontrollaktiviteter for å sikre 

riktig etterlevelse av regelverket i forhold til enkeltanskaffelser av lavere verdi, eller for å 

kontrollere etterlevelse av rammeavtaler. I følge administrasjonen arbeides det med å få på 

plass nødvendige aktiviteter. 
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6 PRAKSIS VED INNKJØP OG 

ANSKAFFELSER 

Følger Vestby kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser og egne rutiner i 

innkjøpsarbeidet? 

 

6.1 Anskaffelsesverdi 

6.1.1 Revisjonskriterier 

Oppdragsgiver plikter å foreta en realistisk beregning av anskaffelsens verdi for å fastslå 

hvilke regler som gjelder for den aktuelle anskaffelsen. I tillegg må de grunnleggende krav til 

etterprøvbarhet og gjennomsiktighet følges.  

6.1.2 Fakta 

Mottatt dokumentasjon viser at det er foretatt et verdianslag i syv av 19 saker, men det er ikke 

angitt hvordan man har kommet frem til anslagene. Det er imidlertid samsvar mellom den 

beregnede verdien og den reelle verdien. I samtlige saker har kommunen lagt riktig regelverk 

til grunn for anskaffelsene. 

 

6.2 Anskaffelsesprosedyre 

6.2.1 Revisjonskriterier 

For anskaffelser under nasjonal terskelverdi stilles det ikke krav om særlig 

anskaffelsesprosedyre, men anskaffelsen skal så langt det er mulig være basert på 

konkurranse.  

 

Innkjøpshåndboken har egne regler for kjøp utenfor rammeavtale hvor  verdien er mellom kr 

0,- og 500.000,-. I slike tilfeller skal minst tre leverandører forespørres og skriftlig tilbud 

innhentes. 

 

For anskaffelser under EØS terskelverdi skal det brukes åpen eller begrenset 

anbudskonkurranse, eller konkurranse med forhandlinger. 

 

For anskaffelser over EØS terskelverdi er hovedregelen åpen eller begrenset 

anbudskonkurranse. 

6.2.2 Fakta 

Mottatt dokumentasjon viser at det er gjennomført fire direktekjøp. En sak gjaldt innkjøp av 

musikkbinge med tilskudd fra Musikkutstyrsordningen
3
, en sak gjaldt innkjøp av en brukt 

varebil og to anskaffelser er anført som hastesaker, herunder et tilfelle hvor kommunen måtte 

sikre en gang- og sykkelvei med gjerde mot motorvei, og et tilfelle hvor kommunen fant det 

påkrevet å legge ned gatelyskabler og mastefundamenter når en veigrøft likevel var åpen som 

følge av annet gravearbeide. 

 

                                                
3 Støtteordning som administrerer offentlige tilskudd. 
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I fire saker har man innhentet tilbud fra mulige leverandører. Tre av disse er under nasjonal 

terskel. Den fjerde anskaffelsen gjelder pumpestasjon
4
 til en reell verdi av kr 900.000,-. 

Kommunen har brukt ekstern bistand i forbindelse med anskaffelsen, og i innstillingen fra 

konsulentselskapet fremgår det at hastverk er bakgrunnen for at man ikke fulgte de vanlige 

reglene i forskriften. Med unntak av hastesaken hvor det er innhentet tilbud fra to 

leverandører, er tre leverandører kontaktet i de øvrige sakene. 

 

I ti saker har man gjennomført åpen eller begrenset anbudskonkurranse, eller konkurranse 

med forhandling. 

 

I en sak er det ikke mulig å ta stilling til hva slags konkurranse man har lyst ut, da 

kunngjøringen ikke foreligger. Det fremgår imidlertid av tilbudet fra valgt leverandør, at 

anskaffelsen har vært kunngjort på Doffin
5
. I henhold til tilbudssammenstillingen er det også 

flere andre anbydere som har levert tilbud.  

 

6.3 Konkurransegrunnlag 

6.3.1 Revisjonskriterier 

Konkurransegrunnlag er obligatorisk for anskaffelser over EØS terskelverdi. For anskaffelser 

under EØS terskelverdi kan konkurransegrunnlag unnlates, dersom oppdragsgiver kan gi en 

tilstrekkelig og fullstendig beskrivelse i kunngjøringen. 

 

For anskaffelser under EØS terskelverdi stiller forskriften krav om at konkurransegrunnlaget 

skal inneholde en tilstrekkelig og fullstendig beskrivelse av følgende: 

- hva som skal anskaffes 

- hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt og hvordan konkurransen skal 

gjennomføres, herunder kriterier for tildeling av kontrakt  

- hvordan tilbudene og vedlegg skal utformes, frist for mottak av tilbud, adgang til 

alternative tilbud med mer 

- hvilke alminnelige eller spesielle kontraktsbetingelser som gjelder for oppdraget.  

 

For anskaffelser over EØS terskelverdi skal konkurransegrunnlaget i tillegg inneholde 

informasjon om vedståelsesfrist og språkkrav til tilbudene. 

 

Forskriften angir minimumskrav til konkurransegrunnlaget. 

 

I henhold til kommunens innkjøpshåndbok skal konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen 

inneholde opplysninger om kommunens null-toleranse overfor leverandører som kan knyttes 

til mislige forhold.  

6.3.2 Fakta 

Mottatt dokumentasjon viser at det foreligger konkurransegrunnlag i tråd med forskriftens 

krav i ni av 11 saker
6
. I en sak vises det til et konkurransegrunnlag, men dette finnes ikke i 

saken. I en annen sak er det ikke mulig å ta stilling til om det er utarbeidet et 

konkurransegrunnlag eller ikke. Saken gjelder en totalentreprise, hvor det er benyttet ekstern 

bistand. 

                                                
4 Pumpestasjon til vannforsyning. 
5 Den offisielle databasen for kunngjøring i Norsk Lysingsblad. 
6 Relevant kun for kunngjorte saker. 
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Revisjonen har ikke funnet at kommunens null-toleranse overfor leverandører som kan 

knyttes til mislige forhold, er inntatt i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget i noen 

saker. 

 

6.4 Kunngjøring av konkurranse 

6.4.1 Revisjonskriterier 

Alle planlagte anskaffelser over nasjonal terskelverdi skal kunngjøres på Doffin. 

Alle planlagte anskaffelser over EØS terskelverdi skal kunngjøres i TED
7
. 

Det er ikke krav om kunngjøring av anskaffelser under nasjonal terskel, men anskaffelsen skal 

så langt det er mulig være basert på konkurranse. 

 

I henhold til innkjøpshåndboken skal kommunen også vurdere forenklet kunngjøring for 

anskaffelser mellom 100.000,- og nasjonal terskelverdi. 

6.4.2 Fakta 

Med unntak av en anskaffelse, viser mottatt dokumentasjon at samtlige anskaffelser over 

nasjonal terskelverdi kunngjort på Doffin. Anskaffelsen som ikke er kunngjort gjelder 

pumpestasjonen redegjort for ovenfor. 

 

For anskaffelser under nasjonal terskelverdi er disse i hovedsak gjort på grunnlag av 

konkurranse. 

 

Vi har ikke funnet eksempler på at kommunen har kunngjort anskaffelser under nasjonal 

terskelverdi. 

 

6.5 Tilbudsåpning 

6.5.1 Revisjonskriterier 

Tilbudsåpning skal foretas på det tidspunkt og sted som er angitt i kunngjøringen eller 

konkurransegrunnlaget. Åpningen skal foretas av minst to representanter for oppdragsgiver. I 

tillegg må de grunnleggende krav til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet ivaretas.  

 

Kommunens innkjøpshåndbok stiller krav om egen tilbudsprotokoll. 

6.5.2 Fakta 

Mottatt dokumentasjon viser at det foreligger tilbudsprotokoll for ti av 11 kunngjorte 

anskaffelser. Samtlige protokoller er underskrevet av minst to personer, og viser dessuten tid 

og sted for tilbudsåpningen. Noen av protokollene viser at også anbydere har vært tilstede 

under tilbudsåpningen.  

 

6.6 Formelle krav til valgt leverandør 

6.6.1 Revisjonskriterier 

Norske leverandører skal levere skatteattest for merverdiavgift og skatt, uavhengig om 

anskaffelsen er over eller under EØS terskelverdi. Der hvor anskaffelsen gjelder arbeid som 

                                                
7 Den offisielle databasen for kunngjøringer i Kontoret for De europeiske felleskaps offisielle publikasjoner. 
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skal utføres i Norge, skal samtlige leverandører fremlegge en egenerklæring om at de 

oppfyller, eller vil oppfylle,  lovbestemte krav om helse, miljø og sikkerhet. Leverandører 

som ikke oppfyller disse kravene skal avvises.  

 

Kommunens innkjøpshåndbok inneholder ”skal” bestemmelse om avvisning av leverandører 

som, blant annet, har restanse på skatt og avgift. 

6.6.2 Fakta 

Mottatt dokumentasjon viser at valgte leverandør oppfyller de formelle kravene som er 

oppstilt i anskaffelsesforskriften i syv av 11 kunngjorte saker.  

 

I to saker foreligger det ikke slik dokumentasjon, men det fremgår av tilbudssammenstillingen 

at den valgte leverandøren har levert påkrevde attester. 

 

I to andre saker foreligger det ikke noe informasjon om hvorvidt valgte leverandør 

tilfredsstiller kravene. 

 

6.7 Tildelingskriterier og tildeling 

6.7.1 Revisjonskriterier 

Tildeling av kontrakt skal gjøres på grunnlag av objektive og saklige kriterier. Disse skal 

oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget, slik at det skapes forutberegnelighet og 

gjennomsiktighet for leverandøren.  For anskaffelser over EØS terskelverdi er det krav om 

vekting av tildelingskriterier 

 

Tildeling skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, 

eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen.  

6.7.2 Fakta 

Mottatt dokumentasjon viser at ti av 11 kunngjorte anskaffelser er gjort på grunnlag av det 

økonomisk mest fordelaktige tilbudet. En anskaffelse er gjort på grunnlag av lavest pris. Dette 

er i tråd med kunngjøringen 

 

Hvilke kriterier som ligger til grunn for avgjørelsen av det økonomiske mest fordelaktige 

tilbudet varierer noe, men pris og bygge- og leveringstid er faste kriterier. I tillegg har 

kommunen for noen anskaffelser vektlagt kompetanse, erfaring og soliditet. Kommunen har i 

samtlige saker oppgitt hvordan de ulike kriteriene vil bli vektlagt. 

 

Der hvor kommunen selv har innhentet tilbud, er valg av leverandør i hovedsak gjort på 

grunnlag av lavest pris. 

 

6.8 Avslutning av konkurransen 

6.8.1 Revisjonskriterier 

Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt skal meddeles til alle 

deltakerne i rimelig tid før kontrakten  inngås. Meddelelsen skal være skriftlig og inneholde 

tilstrekkelig informasjon om det valgte tilbudet, slik at leverandørene kan vurdere om 

oppdragsgivers  valg har vært saklig og forsvarlig. 
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6.8.2 Fakta 

I forhold til kunngjorte anskaffelser viser våre funn at valg av leverandør er meddelt 

anbyderne kun i en sak. I en annen sak er slik meddelelse ikke nødvendig da kun en anbyder 

har levert tilbud. For øvrige kunngjorte anskaffelser foreligger det ikke dokumentasjon på at 

meddelelse er gitt. 

 

Meddelelsen som er sendt leverandørene inneholder lite informasjon om prosessen frem til 

valg av leverandør, og om den valgte leverandøren anføres det kun at denne leverte det beste 

tilbudet.  

 

Der hvor kommunen har innhentet tilbud, foreligger meddelelse om valg av leverandør i en av 

fire saker. 

 

Samtlige anskaffelser er  gjort av person som har myndighet til dette. I en større sak er det 

dessuten gitt særskilt fullmakt fra rådmannen. 

 

6.9 Protokollføring 

6.9.1 Revisjonskriterier 

Forskriften pålegger oppdragsgiver å føre protokoll under hele anskaffelsesprosessen. 

Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger. Protokollen skal 

minst omfatte alle opplysninger som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Protokollen gir 

økt gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen, og kan dermed bidra til å 

motvirke kameraderi og korrupsjon. Det er innført et krav om enkel protokollplikt for alle 

anskaffelser over kr. 100.000 eks mva. For anskaffelser over kr. 500 000 er protokollplikten 

mer omfattende. 

 

I henhold til kommunens innkjøpshåndbok skal det for etablering av rammeavtaler 

protokollføres hvem som deltok i faggruppen. 

6.9.2 Fakta 

Mottatt dokumentasjon viser at det foreligger protokoll som tilfredsstiller kravene i forskriften 

for tre av fire direkteanskaffelser. I en sak foreligger det ikke slik protokoll, men det 

foreligger en kommunestyresak, samt mye korrespondanse som viser prosessen under veis. 

 

Videre foreligger det protokoll for ytterligere to anskaffelser hvor det er innhentet tilbud fra 

ulike leverandører. 

 

For øvrige anskaffelser foreligger det ikke protokoller. Enkelte av disse gjelder større 

totalentrepriser. I flere av sakene der kommunen har benyttet ekstern bistand i forbindelse 

med anskaffelsen, foreligger det imidlertid protokoll for anskaffelsen av denne bistanden. 

Disse er imidlertid ikke vurdert nærmere. 

 

6.10 Vurderinger og konklusjon 

Som det fremgår av vedlegg 2 er formålet med beregning av anskaffelsesverdi å kunne 

fastslå hvilke deler av regelverket som skal legges til grunn for den aktuelle anskaffelsen. 

Dette innebærer at beregning av anskaffelsesverdi først blir relevant når det er tvil om 

anskaffelsens verdi, eller når denne kan vippe omkring EØS terskel. Vår gjennomgang viser 
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at kommunen har lagt til grunn riktig regelverk i samtlige gjennomgåtte saker. Vi finner 

således kommunens praksis som tilfredsstillende. 

 

Revisjonen finner at kommunens valg av anskaffelsesprosedyrer er i tråd med regelverket. 

14 anskaffelser er klart i tråd med regelverket. Øvrige fem saker, herunder fire direktekjøp og 

en anskaffelse over nasjonal terskel uten utlysning, synes å være i tråd med regelverkets 

bestemmelser om ”direkte anskaffelser”. Revisjonen presiserer at vi ikke har foretatt noen 

nærmere undersøkelser vedrørende omstendighetene omkring disse anskaffelsene. 

 

Revisjonen har funnet at undersøkte konkurransegrunnlag er i tråd med regelverket. Vi 

finner imidlertid kommunens samlede praksis som lite tilfredsstillende. Dette er basert på to 

forhold. For det første foreligger det ikke kopi av konkurransegrunnlaget i alle saker hvor 

dette burde foreligge. For det andre inneholder ingen av konkurransegrunnlagene informasjon 

om kommunens null-toleranse overfor økonomiske misligheter, til tross for at dette er et krav 

i henhold til innkjøpshåndboken. 

 

Revisjonen finner kommunens praksis i forhold til kunngjøring av konkurranser som 

tilfredsstillende. Vi finner det også tilfredsstillende at anskaffelser under nasjonal terskelverdi 

så langt som mulig synes å være gjennomført på grunnlag av konkurranse. 

 

Kommunens praksis i forhold til tilbudsåpning fremstår som tilfredsstillende. Revisjonen vil 

likevel påpeke at det er et absolutt krav i henhold til kommunes egen innkjøpshåndbok at det 

skal utarbeides tilbudsprotokoll for alle anskaffelser der dette er aktuelt. 

 

Revisjonen finner ikke kommunens praksis med hensyn på dokumentasjon av formelle krav 

til valg av leverandør som tilfredsstillende. Vurderingen bygger på at det i flere saker ikke 

foreligger dokumentasjon som underbygger kommunens valg. 

 

Kommunens praksis i forhold til tildelingskriterier og tildeling fremstår som tilfredsstillende 

i forhold til regelverket. 

 

Kommunens praksis i forhold til avslutning av konkurranser er ikke tilfredsstillende. 

Revisjonen har kun funnet et eksempel på at valg av leverandør er meddelt anbyderne før 

kontrakt inngås. Denne meddelelsen inneholder dessuten ingen informasjon om prosessen 

frem til valg av leverandør, eller hva som skiller valgt leverandør fra de andre leverandørene. 

 

Revisjonen finner heller ikke kommunens praksis i forhold til protokollføring som 

tilfredsstillende.  Vurderingen bygger på at det ikke foreligger lovpålagt protokoll i de fleste 

sakene revisjonen har undersøkt.  

 

Konklusjon 

Revisjonens gjennomgang av nitten anskaffelser viser at kommunen på flere områder synes å 

praktisere god etterlevelse av regelverket.  

 

I flere av anskaffelsene har kommunen benyttet ekstern kompetanse med kunnskap om 

anskaffelsesregelverket. Dette, i kombinasjon med at dokumentasjonen som faktisk foreligger 

fremstår som svært profesjonell, indikerer at prosessen har vært tilfredsstillende i forhold til 

regelverket på anskaffelsestidspunktet. 

 

Det er imidlertid avdekket svakheter ved enkelte sentrale forhold i innkjøpsprosessen som 

etter revisjonens oppfatning er lite tilfredsstillende. Konklusjonen bygger i all hovedsak på 
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manglende etterprøvbarhet for en overveiende andel av anskaffelsene. Dette medfører etter 

revisjonens oppfatning at det er vanskelig å oppnå en god forståelse av oppdragsgivers 

vurderinger og upartiskhet. 
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7 RAMMEAVTALER 

Hvordan brukes rammeavtaler i Vestby kommune? 

 

7.1 Revisjonskriterier 

Hovedansvaret for etablering av rammeavtaler lagt til FIK. Innkjøpsansvarlig i de ulike 

kommunene skal formidle innkjøpsinformasjon til FIK, slik at de kan vurdere behovet for 

rammeavtaler, og eventuelt hvor omfattende avtalen skal være. 

 

I henhold til innkjøpshåndboken skal det etableres en brukergruppe hver gang de skal lages en 

ny rammeavtale. Dette er viktig for å kartlegge behovet og trekke inn tidligere erfaringer. I 

henhold til innkjøpshåndboken skal faggruppen føres inn i protokollen. 

 

I følge innkjøpshåndboken skal enhver innkjøpsprosess begynne med å vurdere om behovet 

kan dekkes av eksisterende rammeavtale. 

 

Innkjøpshåndboken inneholder bestemmelser om at den som gjør avrop på rammeavtaler skal 

kontrollere at ordrebekreftelsen og faktura stemmer overens med bestillingen. Videre 

inneholder håndboken et eget punkt om oppfølging. Her fremgår det at alle løpende 

kontrakter skal evalueres minimum en gang hvert år for både å sikre at leveranser overholdes 

som avtalt, og at kontrakten til enhver tid fungerer som forutsatt. 

 

7.2 Fakta 

Eksisterende rammeavtaler 

Administrasjonen bekrefter at ansvaret for etablering av rammeavtaler er lagt til FIK. 

Tidligere har målestokken for FIKs suksess vært hvor mange rammeavtaler som har blitt 

etablert i løpet av en gitt periode. Denne strategien er nå endret, ved at man i større grad 

trekker inn kost/ nyttebetraktninger i vurderingen. Det er ikke lenger et mål i seg selv å 

etablere mange rammeavtaler, men å etablere rammeavtaler som dekker de største 

kostnadsdriverne i kommunen. Dette innebærer blant annet at man ikke nødvendigvis vil 

erstatte eksisterende rammeavtaler med nye, dersom dette ikke medfører en økonomisk 

gevinst. I følge administrasjonen må også den risiko FIK kommunene løper ved å igangsette 

en komplisert anbudsprosess inngå i vurderingen. 

 

I forhold til innkjøpshåndbokens krav om etablering av brukergruppe, er administrasjonen 

usikker på om dette kravet etterleves i praksis. 

 

I følge administrasjonen finnes det rammeavtaler for de fleste områder av kommunens 

virksomhet, med unntak av konsulent-, tolke- og vedlikeholdstjenester. Manglende 

rammeavtaler for disse områdene grunner i en bevisst vurdering fra kommunens side, blant 

annet ut fra hensiktsmessighet og kost-/ nyttevurderinger. Et moment er kommunens mulighet 

til å engasjere den leverandøren som fremstår som den best kvalifiserte for det enkelte 

oppdraget, eksempelvis ved kjøp av juridiske tjenester. Et annet moment er mindre bygge- 

eller vedlikeholdsoppdrag, hvor en rammeavtale som regulerer pris erfaringsmessig medfører 

at oppdraget tar lengre tid. 
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I henhold til oversikt mottatt av administrasjonen er Vestby kommune tilknyttet 29 

rammeavtaler. Av disse er 12 etablert av FIK eller av en av de samarbeidende kommunene, 

mens øvrige er etablert av Akershus fylkeskommune eller Ski kommune
8
. Flere av avtalene er 

etablert med opsjon på forlengelse. Det er etablert avtaler for følgende områder: 

- Kjøttvarer, frukt og grønt og kolonivarer til sykehjemmets kjøkken 

- Skolefrukt 

- Fyringsolje 

- Helsevikarer (parallellavtale mellom tre leverandører) 

- Kontor-, data og skolerekvisita 

- Leasing av varebiler (parallellavtale mellom tre leverandører) 

- Leasing av andre biler (parallellavtale mellom to leverandører) 

- Legemidler og apotekvarer, samt medisinsk forbruksmateriell 

- Utvendig lekeapparater for skole og barnehage 

- Leker, spill og formingsmateriell 

- Lærebøker og –midler til grunnskolen og skolebibliotekene 

- Renholdsprodukter og gulvpleie (parallellavtale mellom to leverandører) 

- Mobiltelefoner og utstyr 

- Telefon- og mobiltelefontrafikk 

 

Fire av avtalene er utløpt. Dette gjelder avtaler for ”Kontor-, skole- og barnehagemøbler”, 

”Kopimaskiner/ printere” (utløp april 2010), ”VA materiell, rør/ pumper/ deler” (oktober 

2008) og ”Veisalt, strøsalt” (oktober 2008). FIK er ansvarlig for de to første avtalene, mens 

Ski kommune er ansvarlig for de to siste. Det finnes ikke parallelle avtaler for disse 

områdene. Det fremgår av oversikten at avtalene løper inntil nytt anbud er ferdig.  

 

Den utløpte avtalen for ”Kontor- skole og barnehagemøbler” ble klaget inn til KOFA av en av 

leverandørene. Bakgrunnen for klagen var manglende besvarelse av en innsynsbegjæring og 

feil anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser. I dokumentasjonen som er fremlagt 

for klagenemnda fremgår det at konkurransen ble avlyst og at avtale ikke ble inngått. 

Klagenemnda avgjorde saken til fordel for leverandøren. 

 

Samtlige RO – ledere i Vestby kommune viser til felles innkjøpsportal for oversikt over 

eksisterende rammeavtaler. Åtte av ti RO – ledere oppgir at de fleste innkjøp skjer på 

grunnlag av rammeavtaler eller rekvisisjon. For resultatområdene ”Eiendom” og 

”Kommunalteknikk” skjer de fleste anskaffelser hovedsakelig gjennom anbudskonkurranser, 

men også her bruker man rammeavtaler der slike finnes. 

 

På revisjonens spørsmål om det finnes områder det ønskes at det etableres rammeavtaler for, 

mener seks av ti ledere at eksisterende rammeavtaler er tilstrekkelige. Øvrige fire ledere 

ønsker rammeavtaler på følgende områder: 

- Resultatområdet ”Kommunalteknikk” ønsker å etablere en rammeavtale med 

tekniske konsulenter innen vann og avløp, og skal utlyse denne konkurransen 

selv.
9
  

- ”Rehabilitering” ønsker at det etableres rammeavtale for kjøp av individuelle 

omsorgstjenester.  

                                                
8 I følge administrasjonen har man hatt en fast praksis for å henge seg på rammeavtaler etablert av Ski kommune 

eller Akershus fylkeskommune, på områder hvor FIK kommunene alene er for små til å oppnå fordeler. 
9 I følge administrasjonen har de andre kommunen ikke behov for denne type rammeavtale, noe som er 

bakgrunnen for at FIK ikke skal delta i prosessen. 
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- ”Barnehage” ønsker at det etableres rammeavtale for matinnkjøp til kommunens 

barnehager.  

- ”Helse og barnevern” ønsker at det etableres rammeavtale for kjøp av 

barneverntjenester 

 

Etterlevelse av rammeavtaler 
Administrasjonen har en oppfatning om at rammeavtaler brukes der dette foreligger. Dette 

begrunnes blant annet med at kjøp innenfor en avtale er svært enkelt for den som møter et 

behov. Det gis også regelmessige tilbakemeldinger på at ansatte ønsker flere avtaler, fordi det 

forenkler innkjøpsarbeidet. 

 

I følge administrasjonen har Vestby kommune imidlertid ikke etablert noen form for 

formalisert kontroll av om bestemmelsene i innkjøpshåndboken følges, eller kontroll av 

etterlevelse av rammeavtaler mer generelt, verken med hensyn til lojalitet overfor 

rammeavtalen eller at leverandører fakturerer riktig. 

  

Samtlige RO – ledere oppgir at man foretar avrop på rammeavtaler der dette finnes. På 

revisjonens spørsmål om de ulike resultatområdene fører kontroll med egen etterlevelse av 

rammeavtaler, svarer tre av ti ledere at slik kontroll ikke er etablert. Syv av ti ledere oppgir at  

det føres kontroll, men formen for kontroll varierer. For fire av områdene oppgis kontrollen 

hovedsakelig å være at man forsøker å holde fokus på etterlevelse av rammeavtaler gjennom å 

diskutere dette på interne møter og lignende. Resterende tre områder oppgir at mottatte 

leveranser kontrolleres mot faktura, og at faktura kontrolleres mot rammeavtale. 

 

7.3 Vurderinger og konklusjon 

I forhold til eksisterende rammeavtaler, tar ikke revisjonen stilling til hvilke områder 

kommunen bør ha rammeavtaler for. Etter vår oppfatning tilligger dette kommunens 

skjønnsmyndighet. For øvrig er det to forhold revisjonen vil påpeke. 

 

Det er lite tilfredsstillende at utløpte rammeavtaler skal fortsette å løpe inntil nytt anbud 

foreligger. Det følger forutsetningsvis av regelverket at man enten må ha gyldige 

rammeavtaler, eller gjennomføre innkjøp og anskaffelser i tråd med regelverkets øvrige 

bestemmelser. To av avtalene utløp for nesten to år siden, og fortsatte avrop på disse vil etter 

revisjonens oppfatning medføre en konkurransevridning i markedet.   

 

Det er heller ikke tilfredsstillende at avtalen for ”Kontor- skole og barnehagemøbler” er 

oppført på listen over rammeavtaler, når KOFA er blitt informert om at konkurransen ble 

avlyst.  

 

Når det gjelder etterlevelse av rammeavtaler finner revisjonen det tilfredsstillende at 

kommunen benytter slike der dette finnes. 

 

Samtidig viser informasjon fra administrasjonen og resultatområdelederne at kommunen ikke 

fullt ut overholder innkjøpshåndbokens krav til kontroll og oppfølging. Det er vårt generelle 

inntrykk at kommunen mangler oversikt over selve etterlevelsen av avtalen, herunder om man 

faktureres i henhold til avtalen eller om man kjøper andre ting fra samme leverandør som ikke 

er omfattet av avtalen.  
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Konklusjon 

Vestby kommune har fast praksis for å bruke rammeavtaler der slike foreligger. Samtidig er 

det avdekket forhold som ikke er tilfredsstillende i henhold til kommunens rutiner. Det vises 

her til praksisen vedrørende utløpte avtaler og manglende kontroll med etterlevelse av 

rammeavtaler. Denne praksisen kan dessuten føre til at bruk av rammeavtale faktisk kan være 

i strid med anskaffelsesregelverket. Revisjonen legger imidlertid til grunn at administrasjonen 

er oppmerksom på disse svakhetene, og at man ønsker å iverksette nødvendige tiltak. 
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8 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet evaluert om Vestby kommune har 

tilfredsstillende systemer og rutiner for å sikre riktig etterlevelse av regelverket omkring 

offentlige anskaffelser, samt om regelverket etterleves i praksis. 

 

Revisjonen har funnet at Vestby kommune, både lokalt og gjennom innkjøpssamarbeidet, har 

fokus på overholdelse av anskaffelsesregelverket. Kombinasjonen av innkjøpshåndbok, fokus 

på kompetanse, ulike kontrollaktiviteter, innkjøpsportalen og FIKs aktive rolle i 

innkjøpsarbeidet, synes samlet sett å utgjøre en reell ramme for internkontroll.  

 

Gjennomgangen av konkrete anskaffelser gir et positivt inntrykk. Vestby kommune 

praktiserer god etterlevelse av regelverket på flere områder. For større enkeltanskaffelser 

synes det også som om det er fast praksis for å benytte ekstern kompetanse. Revisjonen har 

også funnet at Vestby kommunen har fast praksis på å bruke rammeavtaler der slike 

foreligger. 

 

Samtidig viser revisjonens undersøkelser at kommunen mangler enkelte kontrollaktiviteter for 

å sikre riktig etterlevelse av regelverket. Dette gjelder i forhold til rammeavtaler, utløpte 

rammeavtaler og enkeltanskaffelser av lavere verdi. Vi har også avdekket svakheter ved 

kommunens arkivering, som samlet medfører manglende etterprøvbarhet for en overveiende 

andel av anskaffelsene. Revisjonen legger imidlertid til grunn at administrasjonen er klar over 

disse svakhetene, og at det arbeides for å iverksette nødvendige tiltak. 

 

Anbefalinger: 

 Vestby kommune bør prioritere og fokusere på journalføring og arkivering i tråd med 

regelverket omkring offentlige anskaffelser i innkjøpsarbeidet. 

 

 Vestby kommune bør forsere arbeidet med å  etablere nødvendige kontrolltiltak i 

forhold til etterlevelse av rammeavtaler og i forhold til anskaffelser under en viss 

verdi. 

 

 

 

 

Rolvsøy, 22.10.2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Svarholt                       

Forvaltningsrevisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Asp 

Oppdragsansvarlig revisor 
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9 RÅDMANNENS KOMMENTARER 
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VEDLEGG 1 – INTERNKONTROLL SOM BEGREP 

Et vesentlig spørsmål i forhold til en kommunes etterlevelse av regleverket for offentlige 

anskaffelser, er hvem som skal ha kontroll med at etterlevelsen er riktig. 

 

Selv om regelverket indirekte gir eksterne en kontrollmulighet gjennom omfattende krav til 

etterprøvbarhet og regler om meddelelse av kontraktstildeling og karenstid, er det 

oppdragsgiver som innehar det overordnede ansvaret for at regelverket etterleves. Spørsmålet 

blir således hvem som har ansvaret når oppdragsgiver eksempelvis er en enhet i en kommune.  

 

Kommuneloven inneholder bestemmelser som skisserer hvordan ansvaret er fordelt mellom 

ulike kommunale organer. I henhold til lovens § 23 jfr. § 22 har administrasjonssjefen, som 

kommunens øverste administrative leder, ansvar for at ”… administrasjonen drives i samsvar 

med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 

kontroll.” 
10

  

 

Hva som ligger i begrepet ”betryggende kontroll” er ikke nærmere definert i loven. Imidlertid 

er innholdet i begrepet noe mer konkretisert i forarbeidene til bestemmelsen. Ot.prp.nr.70 

((2002-2003):104) viser til at ”… selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag 

ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en 

nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte 

ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som bl.a. skal 

bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, …”
11

  

 

I følge utredning fra Kommunal- og regionaldepartementet
12

 er begrepet internkontroll for 

mange et diffust og vanskelig begrep som det i ulike fagmiljøer er ulik oppfatning av 

definisjonen av, innhold i og praktisk bruk av
13

. Utredningen viser til at det finnes ulike 

metodiske rammeverk som kan brukes som grunnlag for organisering og strukturering av 

internkontroll i norske kommuner. De ulike modellene er imidlertid i varierende grad tilpasset 

kommunale organisasjoner.  

 

Utredningen fra departementet legger i sin analyse av internkontroll i norske kommuner til 

grunn en internasjonalt anerkjent og utbredt modell; COSO-modellen. 

 

COSO
14

 definerer internkontroll som ”… en prosess som er  iscenesatt og gjennomført av de 

ansatte i en virksomhet, og utformet for å nå fastsatte målsettinger.”  

 

Målsettinger som nevnes er  

 ”Målrettet og effektiv drift 

 Pålitelig ekstern regnskapsrapportering 

                                                
10 I henhold til kommuneloven § 76 har kommunestyret det øverste tilsyn med kommunal forvaltning. Videre har 

kommunens kontrollutvalg, i henhold til lovens § 77 en rekke kontrolloppgaver knyttet til både økonomi og 
tjenesteproduksjon.   
11 Tilsvarende forståelse finnes også i Overå og Bernt (2006) ”Kommuneloven med kommentarer”. Se for øvrig 

også ”Internkontroll i norske kommuner. Status og utviklingsbehov.”, Agenda Utredning og Utvikling.  
12 ”Internkontroll i norske kommuner. Status og utviklingsbehov.”, Agenda Utredning og Utvikling på oppdrag 

fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2008. 
13 En tilsvarende uklarhet er også beskrevet av rapporten til The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO). 
14 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.  
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 Overholdelse av gjeldende lover og regler” 

 

Det presiseres at internkontroll ikke består av en enkelt begivenhet eller hendelse, men en 

rekke handlinger som gjennomsyrer aktivitetene i en virksomhet, og berører hele 

organisasjonen. I dette ligger at internkontroll ikke bare består av strategidokumenter og 

instrukser, men av mennesker på alle nivåer i en organisasjon. Ledelse, styre og øvrige ansatte 

har ulike roller, men felles ansvar for den interne kontrollen. Det endelige ansvaret ligger 

imidlertid hos øverste leder (COSO 1996: 8, 15-16).   

 

Intern kontroll består i modellen av fem innbyrdes sammenhengende komponenter
15

: 

 

 Kontrollmiljø 

- Den holdning som er etablert i ledelsen og organisasjonen for øvrig i relasjon til 

kvalitet og sikkerhet, så som: 

 integritet og etiske verdier 

 kvalifikasjoner og kompetansesatsning 

 ledelsesfilosofi og driftsform 

 styrets engasjement 

 organisasjonsstruktur 

 fordeling av ansvar og myndighet. 

- Kontrollmiljøet ligger til grunn for de øvrige komponentene i en virksomhets 

internkontroll. 

    

 Risikovurdering 

- Identifikasjon av mål og tilknyttede risikoer, samt fastsettelse av prinsipper for 

risikostyring. Gjennom disse vurderinger må det etableres et system som med 

rimelig sikkerhet sørger for måloppnåelse som skissert i definisjonen. 

 

 Kontrollaktiviteter 

- De metoder og tiltak man setter i verk for å sikre gjennomføring av de tiltak 

ledelsen har funnet nødvendige for å håndtere risiko, og dermed for å oppnå 

virksomhetens målsettinger. Det finnes ikke fasit for hvilke midler som skal 

iverksettes, men dette må vurderes konkret i forhold til organisasjonens formål, 

karakter og kompleksitet.  

- Kontrollaktivitetene må vurderes opp mot de tiltak og rammer som følger av 

risikovurderingene i organisasjonen. 

 

 Informasjon og kommunikasjon 

- Den strøm av skriftlig og muntlig informasjon som løpende må flyte gjennom 

foretakets organer og avdelinger for å muliggjøre drift og kontroll. Informasjons- 

og kommunikasjonssystemer gjør det mulig for de ansatte å fange opp og utveksle 

informasjon som er nødvendig for å utføre, styre og kontrollere virksomhetens 

aktiviteter. 

- Det er viktig at informasjon og rapportering i organisasjonen er tilstrekkelig, 

kommer til riktig tid, er fersk, er nøyaktig og korrekt og er tilgjengelig for de 

relevante personer. 

- Kommunikasjon strekker seg videre enn rene informasjonsstrømmer, gjennom 

blant annet å skape kanaler og rom for å formidle viktig informasjon oppover i 

organisasjonen, herunder vern av ”varslere”. 

                                                
15 Se henholdsvis Løken (1996) og COSO-rapporten 
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- Informasjons- og kommunikasjonssystemene bør evalueres i henhold til om de er 

tilpasset virksomhetens behov. 

 

 Oppfølging 

- Oppfølging av delegerte oppgaver og gitte rammer som ledere på alle nivå med 

varierende frekvens må gjennomføre overfor sine underordnede i linjen. 

- Det må skilles mellom mislighetsovervåking som har til hensikt å sikre at 

virksomhetens aktiviteter er i tråd med det som er forutsatt, og overvåking av 

hvordan internkontrollen fungerer. 

- Oppfølging kan skje kontinuerlig i virksomheten og ved frittstående evalueringer. 

 

Komponentene kan settes inn i en pyramide: 
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VEDLEGG 2 – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

Anskaffelsesloven omfatter alle sider ved offentlig sektor, samt en rekke selvstendige 

rettssubjekter som det offentlige direkte eller indirekte kan utøve avgjørende innflytelse over. 

 

Ved tolkning av anskaffelsesloven og tilhørende forskrifter, vil formålsparagrafen i 

sammenheng med lovens grunnleggende krav  være retningsgivende. Dette fremgår klart i 

Ot.prp.nr.71 (1997-98): ”(…) Formålsbestemmelsen skal angi de overordnede prinsipper som 

ligger til grunn for utformingen av detaljreglene. Begrepene kan ikke tolkes videre enn det 

som er naturlig ut fra sammenhengen med regelverket for øvrig og den innkjøpsfaglige 

ramme regelverket relaterer seg til. Den er derfor isolert sett ikke egnet til å utlede plikter og 

rettigheter.”  Det motsatte vil imidlertid være tilfellet for bestemmelsen som inneholder 

lovens grunnleggende krav, jfr. § 5. 

 

De grunnleggende kravene i § 5 sier at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god 

forretningsskikk, at høy forretningsetisk standard sikres i den interne saksbehandlingen, og at 

det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. Alle anskaffelser skal 

fortrinnsvis være basert på konkurranse. Videre skal oppdragsgiver sikre at hensynet til 

forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom 

anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje 

på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.  

Loven har dessuten krav om at oppdragsgiver ikke skal: 

a. Diskriminere mellom leverandører på grunn av nasjonalitet 

b. Bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre 

konkurranse 

c. Dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i 

medhold av loven kommer til anvendelse 

 

Praktisering av regelverket 

Anskaffelsesloven skal ligge til grunn for alle innkjøp og anskaffelser i offentlige 

virksomheter. I tillegg til anskaffelsesloven, kommer de bestemmelser som følger av 

anskaffelsesforskriften. Det er også utarbeidet en egen forskrift for forsyningssektoren, men 

dette gjelder kun enkelte sektorer/ virksomheter. Anskaffelsesloven gir mer overordnede 

føringer for innkjøpsarbeidet, mens de konkrete kravene følger av anskaffelsesforskriften. 

 

Beregning av anskaffelsesverdi 

Oppdragsgiver plikter å foreta en forsvarlig vurdering av anskaffelsesverdien for å kunne slå 

fast hvilke regler som gjelder for den aktuelle anskaffelsen. Forskriftens del I gjelder for alle 

anskaffelser som omfattes av forskriften uavhengig av art og verdi. Del II gjelder for 

anskaffelser mellom kr 500.000 og opp til EØS-terskelverdi. Del III regulerer 

anskaffelsesverdier over EØS-terskelverdiene. EØS-terskelverdiene fremgår av forskriftens § 

2-2. For vare- og tjenestekontrakter var terskelverdien 1,65  mill kroner (eks mva) frem til 1. 

mars 2010. Fra dette tidspunktet er terskelen 1,6 mill kroner. For bygge- og anleggskontrakter 

var verdien 41 mill kroner frem til 1. mars 2010. Fra dette tidspunktet er terskelen 40,5 mill 

kroner. Regelverket er enklere og mer fleksibelt for anskaffelser under terskelverdiene.  

 

Forskriftens § 2-3 første ledd gir nærmere bestemmelser om hvordan verdiene skal beregnes. 

Iht. bestemmelsens første ledd skal ”anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av 

oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eks mva 

for kontrakter som utgjør anskaffelsen”. Forbudet mot å dele opp anskaffelser med den 
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hensikt å unngå at bestemmelser i loven eller forskriften kommer til anvendelse, gjentas i 

bestemmelsens fjerde ledd.  

 

I henhold til departementets veileder i praktiseringen av anskaffelsesregelverket vil et naturlig 

utgangspunkt i vurderingen av hva som utgjør én anskaffelse være om den planlagte 

anskaffelsen samlet har til formål å dekke et bestemt behov. Etter § 2-3 annet ledd skal 

beregningene være holdbare på kunngjøringstidspunktet selv om anskaffelsesverdien ofte ikke 

vil kunne fastslås nøyaktig før ved kontraktsinngåelsen. Det avgjørende er at oppdragsgiver 

kan vise at verdianslaget er basert på et forsvarlig skjønn. Ved tvil bør man utarbeide et notat 

som synliggjør hvilke vurderinger som er foretatt. Kunngjøringstidspunktet er i praksis når 

oppdragsgiver sender inn kunngjøringsskjemaet til Doffin
16

. For anskaffelser som ikke krever 

kunngjøring må tidspunktet for når oppdragsgiver ”etter en forsvarlig vurdering av markedet 

begynner å innhente tilbud” legges til grunn, jfr. § 2-3 annet ledd. 

  

For å tilfredsstille kravene i anskaffelsesloven § 5 til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet er 

det viktig å dokumentere vurderingene som er foretatt, jfr. § 3-1 sjuende ledd: 

”Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et 

klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet”. 

 

Anskaffelsesprosedyre 

For anskaffelser over EØS-terskelverdi er hovedregelen åpen eller begrenset 

anbudskonkurranse, jfr. § 14-1. Konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog 

kan kun benyttes i særlige tilfeller, jfr. §§ 14-3 og 14-4. Dette er begrunnet i at 

anbudskonkurranse anses å være den konkurranseformen som best ivaretar de grunnleggende 

prinsippene om likebehandling, gjennomsiktighet, forutberegnelighet og etterprøvbarhet. 

 

For anskaffelser under terskelverdiene, og for uprioriterte tjenester, skal det benyttes åpen 

eller begrenset anbudskonkurranse, eller konkurranse med forhandling, jfr. § 5-1. Bakgrunnen 

for å likestille disse formene er at det antas å være i samsvar med lovens formål om effektive 

anskaffelser å gi oppdragsgiver større fleksibilitet. Konkurranse med forhandling gir 

oppdragsgiver adgang til å forhandle med leverandørene om alle sider ved tilbudene, noe som 

ikke er tillatt ved de øvrige konkurranseformene.  

 

§ 2-1 annet og tredje ledd åpner i noen tilfeller for direkte anskaffelser der hvor 

kontraktsverdien ikke overstiger terskelverdiene.  

 

Innkjøpshåndboken har egne regler for kjøp utenfor rammeavtale, hvor  verdien er mellom kr 

0,- og 500.000,-. I slike tilfeller skal minst tre leverandører forespørres og skriftlig tilbud 

innhentes. 

 

Konkurransegrunnlag 

For å sikre kravene til gjennomsiktighet og forutberegnlighet må oppdragsgiver beskrive 

tydelig i kunngjøringen og/eller i konkurransegrunnlaget hvilke betingelser som gjelder for 

konkurransen. 

I henhold til departementets veileder er konkurransegrunnlagets formål er å supplere og 

utdype de opplysningene som oppdragsgiver har angitt i kunngjøringen. For anskaffelser som 

følger reglene i del II, trenger ikke oppdragsgiver å utarbeide et eget konkurransegrunnlag 

                                                
16 Den offisielle databasen for kunngjøring i Norsk lysningsblad 
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hvis kunngjøringen beskriver vilkårene for konkurransen på en tilstrekkelig utfyllende måte, 

jfr. § 8-1. For anskaffelser som følger reglene i del III skal det utarbeides et 

konkurransegrunnlag som utfyller kunngjøringen, jfr. § 17-1. 

Konkurransegrunnlagets innhold avhenger av hva som er tilstrekkelig og fullstendig beskrevet 

i kunngjøringen, men skal som hovedregel inneholde opplysninger om hvilken ytelse som 

skal anskaffes. Veilederen anbefaler i de fleste tilfeller at anskaffelsen spesifiseres gjennom 

behovspesifikasjon eller ved angivelse av funksjonskrav.  

Konkurransegrunnlaget skal videre gi opplysninger om hvordan konkurransen skal 

gjennomføres. Det skal opplyses om den prosedyre som er valgt og hvordan den skal 

gjennomføres, hvilke krav som stilles til leverandørene, hvordan oppfyllelse av disse kravene 

skal dokumenteres og, dersom det er aktuelt, hvorledes utvelgelse av leverandører skal skje i 

konkurranser der det settes en grense for antall deltagere. 

Oppdragsgiver skal også gi opplysninger om endelig frist for mottak av tilbud, hvor og 

hvordan det skal leveres, vedståelsesfrist og eventuelle krav som stilles til utfylling, utforming 

og merking. Det skal også opplyses om de tildelingskriterier som legges til grunn for 

konkurransen og den relative vektingen av disse. 

For å ivareta kravene til forutberegnlighet, gjennomsiktighet og likebehandling må 

konkurransegrunnlaget utformes på en klar, tydelig og nøyaktig måte. Sammen med 

kunngjøringen skal konkurransegrunnlaget gi leverandørene de opplysninger som er 

nødvendige for at de skal kunne utarbeidet et fullstendig og fullverdig tilbud som har reell 

mulighet til å nå opp i konkurransen. Det er imidlertid, innenfor visse rammer, anledning til å 

endre, rette og supplere konkurransegrunnlaget, jf. §§ 8-2 og 17-2. 

Oppdragsgiver kan også velge å utarbeide et eget kvalifikasjonsgrunnlag som utdyper og 

supplerer kvalifikasjonskravene angitt i kunngjøringen, jf. forskriftens § 8-5 annet ledd og § 

17-5 annet ledd. Kvalifikasjonskravene er minimumskrav som knytter seg til leverandørens 

egnethet til å levere den aktuelle anskaffelsen. Formålet med slike krav er å sikre at 

leverandøren teknisk, organisatorisk, økonomisk og finansielt har det nødvendige grunnlaget 

for å gjennomføre kontrakten. Dette kan for eksempel være tilstrekkelig krav til soliditet. Det 

går frem av forskriften at oppdragsgiver kan stille minimumskrav som leverandørene må 

oppfylle for å delta i konkurransen, jfr. §§ 8-4 og 17-4. Manglende oppfyllelse av slike krav 

skal føre til avvisning. Kravene må stå i forhold til anskaffelsen jfr. §§ 8-4 annet ledd og 17-4 

annet ledd. 

 

Veilederen viser til at dokumentasjonen som kreves skal være lik for alle leverandører. Det vil 

være et brudd på likebehandlingsprinsippet å stille ulike dokumentasjonskrav til 

leverandørene, uavhengig av egen kjennskap til leverandøren. 

 

Dersom det er oppgitt motstridende opplysninger i kunngjøring og kvalifikasjonsgrunnlag/ 

konkurransegrunnlag kan dette være i strid med kravet til forutberegnelighet i 

anskaffelsesloven § 5. Ved direkte motstrid vil det ut i fra likebehandlingsprinsippet normalt 

måtte være innholdet i kunngjøringen som legges til grunn. 

 

Hvis en oppdragsgiver vil tillate alternative tilbud
17

, definert i § 4-1 bokstav k og regulert i  

§§ 11-4 og 20-4, må dette oppgis i kunngjøringen. Oppdragsgiver må også i 

konkurransegrunnlaget angi de alternative minstekravene til ytelse og funksjon. Uten at dette 

er angitt er det ikke anledning til å levere inn eller akseptere alternative tilbud. 

                                                
17 Et alternativt tilbud er et tilbud hvor leverandøren bevisst fraviker spesifikasjonene på ett eller flere punkter. 

Det kan dreie seg om annet materialvalg, annen utnyttelsesgrad, annen detaljkonstruksjon osv. 
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I henhold til kommunens innkjøpshåndbok skal konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen 

inneholde opplysninger om kommunens null-toleranse overfor leverandører som kan knyttes 

til mislige forhold. 

 

Kunngjøring av konkurranse 

Ifølge veilederen til reglene om offentlige anskaffelser er kunngjøring et virkemiddel for å 

gjøre leverandører i markedet oppmerksomme på anskaffelsen. Ingen relevante leverandører 

skal bevisst forhindres i å delta. På denne måten åpnes det for større konkurranse og 

gjennomsiktighet om offentlige anskaffelser, og det offentlige vil kunne få en bedre pris eller 

ytelse ved at flere konkurrerer om oppdragene. Kunngjøring fremmer dermed formålet om 

effektive anskaffelser, jfr. anskaffelsesloven § 1. 

 

Alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi skal kunngjøres, men kunngjøring kan utelates 

når anskaffelsen omfattes av ett av unntakene i § 2-1 eller når vilkårene for å gjennomføre 

konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring er oppfylt jfr.  

§ 14-4. For kontrakter mellom nasjonal terskelverdi og EØS-terskelverdi er det tilstrekkelig 

med kunngjøring i Doffin. Det er ikke krav om kunngjøring av anskaffelser under nasjonal 

terskelverdi, men anskaffelsen skal så langt det er mulig baseres på konkurranse, jfr. § 3-1 

første ledd.  

 

For anskaffelser over EØS-terskelverdien er det et krav om kunngjøring i TED- databasen
18

. 

Disse kunngjøringene skal også inn i Doffin. Det er et absolutt krav at kunngjøringer ikke 

publiseres eller på annen måte gjøres kjent før den dagen Doffin oversender kunngjøringer til 

TED-databasen.  

 

Forskriftens §§ 9-1 og 18-1 har nærmere bestemmelser om hvordan kunngjøringen skal 

gjennomføres. Kunngjøringen skal i den grad det er relevant blant annet inneholde 

oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Det skal ytterligere opplyses 

om valgt anskaffelsesprosedyre, type kontrakt forespørselen gjelder, begrunnelse for eventuelt 

bruk av hasteprosedyre, beskrivelse av tjenesten, utførelses- eller leveringsstedet og om 

utførelsen er forbeholdt en bestemt yrkesgruppe.  

 

I tillegg skal det gis informasjon om det kan innleveres deltilbud og eventuelt om det tillates 

alternative tilbud, kontraktens varighet, eller frist for utførelse av oppdraget og den 

foretaksform som evt. må etableres av den gruppen tjenesteytere som får kontrakten.  

 

Kunngjøringen skal også innholde deltakerbegrensning, krav til forespørselen, vedståelsesfrist 

og tildelingskriterier. Det skal også oppgis krav til hvilke kvalifikasjoner som gjelder, og krav 

til dokumentasjon av kvalifikasjonene, endelig frist for mottak av forespørsler om deltakelse, 

adressen forespørselen skal sendes til, eventuelt språk, dato da kunngjøring ble kjent, annen 

informasjon av betydning for anskaffelsen.  

 

Forskriftens § 19-6 (over EØS- terskelverdiene) og § 10-2 (under EØS-terskelverdiene) viser 

til at det skal fastsettes en vedståelsesfrist som angir tiden tilbudet er bindende. Denne fristen 

skal angis med dato og klokkeslett. Den bør ikke settes lenger enn det som er nødvendig av 

hensyn til behandlingen av tilbudene. Dersom ikke annet fremgår av konkurransegrunnlaget 

eller kunngjøringen, utløper vedståelsesfristen kl 24:00, 30 dager etter tilbudsfristens utløp jfr. 

begge bestemmelsenes annet ledd. 

                                                
18 Den offisielle databasen for kunngjøringer i Kontoret for De europeiske felleskaps offisielle publikasjoner 
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Krav til kvalifikasjoner og dokumentasjonskrav fremgår av forskriften §§ 8-5 (under EØS-

terskelverdiene) og 17-5 (over EØS-terskelverdiene). Første ledd, første punktum uttrykker at 

krav til leverandørens kvalifikasjoner ”skal i hovedtrekk angis i kunngjøringen”. Det følger 

av annet punktum i bestemmelsene at kunngjøringen også skal angi krav til dokumentasjon av 

at kravene til leverandøren er oppfylt. 

 

I henhold til innkjøpshåndboken skal kommunen også vurdere forenklet kunngjøring for 

anskaffelser mellom 100.000,- og nasjonal terskelverdi. 

 

Tilbudsåpning 

I forskriftens § 11-7 og § 20-7 fremkommer at tilbudsåpning skal foretas på det tidspunkt og 

sted som er angitt i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Åpningen skal foretas av 

minst to representanter for oppdragsgiver.  

 

Kommunens innkjøpshåndbok stiller krav om egen tilbudsprotokoll. 

 

Formelle krav til valgt leverandør 

Forskriften har like avvisningsbestemmelser i del II og III. Det viktige skillet er imidlertid 

mellom de avvisningsbestemmelsene hvor oppdragsgiver plikter å avvise, og der 

oppdragsgiver har en rett til å avvise. Avvisningsbestemmelsene er i utgangspunktet ment å 

være uttømmende.  

 

Det følger av forskriftens §§ 11-10 første ledd bokstav a (under EØS terskelverdiene) og 20-

12 første ledd bokstav b (over EØS-terskelverdiene) at oppdragsgiver skal avvise leverandører 

som ikke oppfyller gitte krav. Blant annet unnlatelse av å levere skatteattest, HMS- 

egenerklæring eller ikke oppfyller kravene som er satt til deltakelse i konkurransen med mer. I 

bestemmelsenes annet ledd regnes opp forhold hvor oppdragsgiver kan avvise leverandører.  

Der hvor oppdragsgiver gis en rett til å avvise, er det vedkommendes skjønn som er 

utgangspunktet for avgjørelsen. Etter §§ 11-13 og 20-15 skal spørsmålet om avvisning 

avgjøres snarest mulig og leverandører som blir avvist skal informeres i samsvar med §§ 11-

14 og 20-16. 

 

Ikke levert skatteattest eller HMS-erklæring 

I henhold til §§11-10 første ledd, bokstav b og c og 20-12 første ledd, bokstav b og c har 

oppdragsgiver plikt til å avvise leverandører som ikke har levert skatteattest eller HMS - 

egenerklæring. I følge §§ 12-3 og 21-3 kan oppdragsgiver likevel velge å gi en kort 

tilleggsfrist for ettersending av dokumentasjon. Gis én denne muligheten, må alle andre få 

samme mulighet. Denne retten må således ivaretas i overensstemmelse med de grunnleggende 

prinsippene om likebehandling, god forretningsskikk og ikke-diskriminering.  

 

Kravet om å levere skatteattest gjelder kun norske leverandører, jfr. §§ 8-7, første ledd og 17-

4, første ledd. Skatteattesten må foreligge senest innen tilbudsfristens utløp. Kravet om HMS 

erklæring gjelder alle leverandører som skal utføre arbeid i Norge.  

 

Kommunens innkjøpshåndbok inneholder ”skal” bestemmelse om avvisning av leverandører 

som, blant annet, har restanse på skatt og avgift. 

 

Tildelingskriterier og tildeling 

I følge veilederen til forskriften er reglene om tildelingskriterier basert på rettspraksis om de 

tidligere reglene. Tildeling av kontrakt skal basere seg på objektive og saklige kriterier. 
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Kriteriene skal være i samsvar med de grunnleggende prinsippene. De skal oppgis i 

kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget slik at det er forutberegnlig og gjennomsiktig for 

leverandørene hva oppdragsgiver vil vektlegge ved valg av tilbud. For alle disse prinsippene 

gjelder grunnprinsippet om at konkurransen skal gjennomføres på en måte som står i forhold 

til anskaffelsen.  Tildeling skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk 

mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen jf §§ 13-2 

første ledd og 22-2 første ledd. 

 

I henhold til Dragsten/Lindalen ”Offentlige anskaffelser – Kommentarutgave” fra 2005, side 

1237, er det ved kriteriet ”lavest pris” bare prisen det kan tas hensyn til. Ettersom det ikke er 

anledning til å legge vekt på andre forhold enn prisen, kan det ikke tas i betraktning 

alternative tilbud. Tildeling iht. lavest pris forutsetter at konkurransegrunnlaget oppstiller 

klare, utvetydige prinsipper for prising. Dette er en forutsetning for at tilbudene skal kunne 

sammenlignes. 

 

Bestemmelsens annet ledd fastsetter nærmere regler for tildelinger som skjer på grunnlag av 

det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Det skal benyttes kriterier som har tilknytning til 

kontraktsgjenstanden. ”Dette kan for eksempel være kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og 

funksjonmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, 

teknisk bistand, eller tid for levering eller ferdigstillelse”. I de tilfeller der det etter 

oppdragsgivers mening av påviselige grunner ikke er mulig å foreta en vekting, skal 

oppdragsgiver i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget angi kriteriene i prioritert 

rekkefølge med det viktigste først. Kravene til likebehandling, gjennomsiktighet og 

forutberegnelighet tilsier at oppdragsgiver må dokumentere at de enkelte tildelingskriteriene 

er vurdert. 

 

For anskaffelser over EØS-terskel er det krav om vekting av tildelingskriteriene. 

 

Avslutning av konkurransen 

Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildels kontrakt eller som er leverandør til 

rammeavtalen skal meddeles til alle deltakerne i rimelig tid før kontrakt eller rammeavtale 

inngås, jf §§ 13-3 første ledd og § 22-3 første ledd. Med at kontrakt eller rammeavtale inngås 

menes tidspunktet for signering av kontrakt eller rammeavtale av begge parter.  

 

Meddelelsen skal være skriftlig og gis samtidig til alle deltakerne. Den skal inneholde en 

begrunnelse for valget, i samsvar med hhv §§ 11-14 første ledd og 20-16,  og det skal angis 

frist for leverandører til å klage over beslutningen. Fristen er ikke tidfestet i forskriften, men 

må være tilstrekkelig til at leverandørene kan gjennomgå og vurdere oppdragsgivers 

beslutning, og eventuelt ta nødvendige skritt for å begjære midlertidig forføyning. Hvor lang 

fristen skal være, vil avhenge av hvor komplisert anskaffelsen er. Når det gjelder innholdet er 

det ikke tilstrekkelig at oppdragsgiver viser til tildelingskriteriene. Begrunnelsen må 

synliggjøre bruken av tildelingskriteriene, og hvordan det valgte tilbudet falt ut i forhold til 

disse. 

 

I henhold til §§13-3 annet ledd og 22-3 annet ledd har oppdragsgiver helt frem til kontrakt er 

inngått, anledning til å omgjøre beslutningen dersom denne er i strid med tildelingskriteriene. 

Dette innebærer at leverandøren som i utgangspunktet fikk tildelt kontrakten ikke har noe 

rettslig krav på å få oppdraget før kontrakten er signert. En meddelelsesbeslutning er ikke å 

anse som et avslag av de øvrige tilbudene. Alle leverandører er med andre ord bundet av sine 

tilbud frem til utløpet av vedståelsesfristen eller til kontrakt er signert. 
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Protokollføring 

Det er innført et krav om enkel protokollplikt for alle anskaffelser over 100.000,- kroner eks 

mva, jfr. § 3-2. For anskaffelser over nasjonal og EØS terskelverdi er protokollplikten mer 

omfattende. 

 

Alle protokollene skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Den skal minst omfatte alle opplysninger som fremgår av forskriftens 

vedlegg 3 eller 4. I følge departementets veileder gir protokollen økt gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen, og kan dermed bidra til å motvirke kameraderi og 

korrupsjon. 

 

I henhold til kommunens innkjøpshåndbok skal det for etablering av rammeavtaler 

protokollføres hvem som deltok i faggruppen. 

 

Rammeavtaler 

En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller 

flere leverandører. Avtalen har til formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal 

tildeles i løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder. 

De nasjonale reglene er i hovedsak identiske med reglene over EØS-terskelverdi
19

.  

 

De spesielle bestemmelsene om rammeavtaler fremgår av §§ 6-1 til 6-3 og 15-1 til 15-3. 

Det kan inngås rammeavtale med en eller flere leverandører, men forskriftens §6-1 nr. 4 har 

bestemmelse om at rammeavtaler ikke kan inngås for mer enn fire år, med unntak av tilfeller 

som er særlig berettiget ut fra rammeavtalens gjenstand. 

 

Hovedansvaret for etablering av rammeavtaler er lagt til FIK
20

. Innkjøpsansvarlig i de ulike 

kommunene skal formidle innkjøpsinformasjon til FIK, slik at de kan vurdere behovet for 

rammeavtaler, og eventuelt hvor omfattende avtalen skal være. 

 

I henhold til innkjøpshåndboken skal det etableres en brukergruppe hver gang de skal lages en 

ny rammeavtale. Dette er viktig for å kartlegge behovet og trekke inn tidligere erfaringer. I 

henhold til innkjøpshåndboken skal faggruppen føres inn i protokollen. 

 

                                                
19 Jfr veileder til reglene om offentlige anskaffelser, utgitt november 2006 av fornyings- og administrasjons-

departementet. 
20 Formålet med ordningen er å ”effektivisere, profesjonalisere og gjennomføre innkjøp i henhold til gjeldende 

regelverk og gjennom dette bidra til besparelser for kommunene”. Fra ”Strategi for Felles Innkjøps Kontor”, 

datert 16.06.2009 


