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1 SAMMENDRAG 

Østfold kommunerevisjon IKS har undersøkt om MOVAR har tilfredsstillende rutiner, 

retningslinjer og internkontroll for innkjøp og anskaffelser. Videre har vi vurdert om 

selskapets  praksis ved innkjøp og anskaffelser er i henhold til interne og nasjonale 

bestemmelser.  

 

 

Gjennomgang av rutiner, retningslinjer og internkontroll 

Vi finner at MOVAR har fokus på overholdelse av anskaffelsesregelverket gjennom 

etablering av flere tiltak. Det er etablert rutiner, retningslinjer og intern kontroll for offentlige 

anskaffelser i tråd med regelverket.  

 

MOVAR har etablert flere interne kontrollaktiviteter som bidrar til å sikre etterlevelse av 

internt reglement så vel som bestemmelser  i lov og forskrift. Delegeringsfullmakter, 

attestasjons- og anvisningsrutiner, felles maler for protokollføring samt direktørens 

gjennomgang av alle protokoller før anskaffelser iverksettes er eksempler på dette.  

 

Revisjonen vil imidlertid påpeke følgende: 

- Innkjøpsreglementet har noen uklarheter, som kan medføre misforståelser, og som kan 

føre til feil praktisering. 

- Avvik mellom innkjøpsreglementet og innkjøpsrutinen kan medføre ulik praktisering 

av beløpsgrense for protokollføring. 

- Utover de kontrolltiltak som foreligger, mener revisjonen at det mangler en overordnet 

kontroll med at det interne kontrollsystemet fungerer som forutsatt, samt en felles 

koordinering av innkjøpsfunksjonen som ivaretar lik praktisering og kompetanse 

mellom sektorene. 

 

 

Gjennomgang av praksis 

Revisjonen har gjennomgått fem protokollførte enkeltanskaffelser fra 2008 over kr. 500 000. 

Vi har vurdert disse opp mot kontrollpunkter utarbeidet med utgangspunkt i lov og forskrift.  

 

For anskaffelser under kr 500 000 har vi kontrollert protokollføring, og for anskaffelser over 

kr. 100 000 har vi også kontrollert minstekrav til antall forespurte leverandører, samt 

journalføring av skatteattest og HMS-erklæring fra valgt leverandør.  

 

Vi har også gjennomgått praksis vedrørende inngåelse og bruk av rammeavtaler.  

 

Revisjonen mener at praksis ved gjennomføring av konkurranser i forbindelse med 

avtaler/rammeavtaler i hovedsak er i tråd med interne og nasjonale bestemmelser. Imidlertid 

mener vi at etterprøvbarheten ikke er tilfredsstillende. Det gjelder verdivurdering, 

tilbudsåpning, godkjenning og signering av protokoll samt journalføring.  
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Konklusjon og anbefalinger 

Revisjonen har ikke funnet vesentlige brudd på lovverket og anser at MOVAR i hovedsak 

håndterer innkjøp og anskaffelser på en tilfredsstillende måte. 

 

Revisjonen vil imidlertid komme med følgende anbefalinger til forhold som er tatt opp i 

rapporten: 

- Innkjøpsreglementet bør gjennomgås og tydeliggjøres med hensyn til påpekte forhold. 

- Det bør være samsvar mellom beløpsgrense for protokollføring i innkjøpsreglementet 

og innkjøpsrutinen. 

- Det bør vurderes innført overordnede kontrolltiltak for å sikre at det interne 

kontrollsystemet for offentlige anskaffelser fungerer som forutsatt. 

- Det bør vurderes å etablere en overordnet koordinering av innkjøpsfunksjonen som 

ivaretar lik praktisering og kompetanse mellom sektorene og med ansvar for 

oppdateringer på området. 

- Det bør innføres tiltak for å sikre bedre dokumentasjon på verdivurdering og 

tilbudsåpning.   

- Godkjenning og signering av protokoller bør forbedres og det bør sikres lik 

praktisering mellom sektorene. 

- Det bør utarbeides en oversikt over inngåtte rammeavtaler. En slik oversikt vil skape 

en større mulighet for å holde rammeavtalene à jour i forhold til utløpsdato og 

tidsbegrensning i regelverket. 

- Det bør innføres tiltak for å sikre tilfredsstillende journalføring. 
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2 FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING 

 

Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jf. kommunelovens  

§ 78 og forskrift om revisjon kap.3. I følge denne paragraf skal revisjonen blant annet 

kontrollere at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 

vedtak. 

 

Prosjektet er vedtatt i forbindelse med plan for forvaltningsrevisjon (Moss bystyre 26.5.2008 

sak 37/08, Råde kommunestyre 19.6.2008 sak 41/08 og Rygge kommunestyre 8.5.2008 sak 

33/08). I tillegg er prosjektet vedtatt i Vestby kommunestyre, samt Våler kontrollutvalg. 

 

 

Formålet med prosjektet er å vurdere om MOVAR IKS  har etablerte rutiner, retningslinjer 

og intern kontroll for håndtering av innkjøp og anskaffelser. Videre om selskapets  praksis 

ved innkjøp og anskaffelser er i henhold til interne og nasjonale bestemmelser.  

 

 

Prosjektet er avgrenset til innkjøp og anskaffelser gjennomført i 2008. Undersøkelse av 

praksis er begrenset til utvalgte sentrale krav i regelverket. 

 

Prosjektet fokuserer på følgende problemstillinger: 

 

1. Har MOVAR tilfredsstillende rutiner, retningslinjer og internkontroll for innkjøp 

og anskaffelser? 

 

2. Er MOVARs praksis ved innkjøp og anskaffelser i tråd med interne og nasjonale 

bestemmelser? 
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3 METODE, GJENNOMFØRING OG REVISJONSKRITERIER 

Metode og gjennomføring 

Sentrale elementer i revisjonens arbeidsmetode er standard for våre forvaltningsrevisjons-

prosjekter. 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. 

 

Prosjektet er gjennomført av revisorene Linn Hege Mølmann og Madeleine Strandin i 

perioden oktober-desember 2008, og er basert på dokumentanalyse og intervjuer. 

 

 

Revisjonskriterier 

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

forventinger som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. 

Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere av følgende kilder: lovverk, 

politiske vedtak og føringer, interne retningslinjer, anerkjent teori på området og andre 

sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. 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 revisjonskriterier: 

 

 Lov om offentlige anskaffelser (LOV-1999-07-16-69, sist endret 01.01.2007) 

 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOR-2006-04-07-402, sist endret 01.01.2007) 

 Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (FAD-2006-04-07-403) 

 Forskrift om offentlige arkiv (FOR-1998-12-11-1193) 

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

administrasjonsdepartementet november 2006 

 Intern kontroll, COSO-rapporten oktober 1996 
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4 RUTINER, RETNINGSLINJER OG INTERN KONTROLL  

4.1 Revisjonskriterier 

Lov og forskrift 

Ved innkjøp og anskaffelser plikter MOVAR å følge lov om offentlige anskaffelser, forskrift 

for klassisk sektor og forskrift for forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og 

posttjenester). Her stilles detaljerte krav til en innkjøps- eller anskaffelsesprosess. I tillegg har 

arkivforskriften bestemmelser vedrørende journalføring. Mer utdypende informasjon om 

regelverket finnes i vedlegg 1. 

 

Intern kontroll 

Intern kontroll defineres i videste forstand som en prosess, iscenesatt og gjennomført av 

foretakets styre, ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende 

måloppnåelse innen målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig regnskapsrapportering og 

overholdelse av lover og regler.
1
 

 

Intern kontroll består av fem innbyrdes sammenhengende komponenter (se mer utfyllende 

informasjon i vedlegg 2): 

 

 Kontrollmiljø 

 Risikovurdering 

 Kontrollaktiviteter 

 Informasjon og kommunikasjon 

 Overvåking 

 

Det er kontrollmiljøet som setter standard når det gjelder å påvirke de ansattes holdning til 

kontroll. Det danner grunnlag for de øvrige kontrollkomponentene og gir orden og struktur. 

Kontrollmiljøfaktorene består av integritet, etiske verdier og kompetanse. 

 

Det foreligger risiko for å ikke nå fastsatte mål. Ledelsen må jevnlig gjennomføre 

risikovurdering; identifisere, analysere og håndtere risiko som man står ovenfor. 

 

Kontrollaktiviteter foretas på alle nivåer og funksjoner i virksomheten, og omfatter bl.a. 

godkjennelser, anvisninger, verifikasjoner, avstemminger, driftsgjennomgåelser, sikring av 

ressurser og ansvarsfordeling. 

 

Det er viktig at informasjon identifiseres, fanges opp og formidles til riktig tid og gjør de 

ansatte i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver. 

 

Overvåking  er en prosess som vurderer hvor effektivt systemet er over tid, og oppnås 

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

 

 

 

 

                                                 
1
 Intern kontroll, et integrert rammeverk, COSO-rapporten oktober 1996 
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4.2 Fakta 

Organisering og økonomi 

MOVAR er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby 

og Våler. MOVAR er inndelt i fire sektorer: 

- Økonomi og administrasjon 

- Renovasjon (Solgård avfallsplass og husholdningsrenovasjon) 

- Mosseregionens interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) 

- Vann og avløp (Vansjø vannverk, Fuglevik renseanlegg, Kambo renseanlegg, 

Hestevold renseanlegg) 

 

     

 
 

MOVAR ledes av et representantskap og et styre. Representantskapet har 15 medlemmer og 

er sammensatt slik at hver eierkommune har minst to representanter, og ingen kommune har 

flertall alene. Styret har åtte medlemmer. 

 

I dokumentet ”Økonomiplan 2008-2011, Budsjett 2008” fremkommer investeringsbudsjett for 

den neste fireårsperioden. Totale budsjetterte investeringer i 2008 er kr. 111,5 millioner, 

fordelt som følger på de ulike avdelingene regnskapet er inndelt etter: 

  

Avdeling Avdelingsnavn Inv.budsjett 2008 

Avd. 10 Felles administrasjon 3 840 000 

Avd. 11 Teknisk felles - 

Avd. 20 Vansjø Vannverk 36 900 000 

Avd. 30 Kambo renseanlegg 1 700 000 

Avd. 40 Fuglevik renseanlegg 6 200 000 

Avd. 45 Hestevold renseanlegg 28 500 000 

Avd. 50 Solgård avfallsplass 17 630 000 

Avd. 55 Husholdningsrenovasjon 4 840 000 

Avd. 60 MIB - adm. 8 100 000 

Avd. 65 MIB - beredskap 3 170 000 

Avd. 70 Feiervesenet 370 000 

Avd. 75 Tilsynsavdelingen 250 000 

Sum totalt   111 500 000 

 

Det gis en nærmere redegjørelse i budsjettet for de enkelte investeringsprosjekter. For 2007 

ble det budsjettert med kr. 101 millioner i investeringer, mens medgått beløp i regnskapet for 

2007 ble kr. 58 millioner.   

 

 



 

 

 

 

Østfold  kommunerevisjon IKS  9 

 

 Innkjøp og anskaffelser i MOVAR IKS 

Innkjøpsreglementet 

MOVAR har utarbeidet et innkjøpsreglement (vedtatt av styret 27.9.2006) som omhandler 

innkjøpsprosessen med utgangspunkt i lov og forskrift. I tillegg belyses blant annet følgende 

punkter: 

 Myndighet og ansvar 

Myndigheten til å bestille varer og tjenester følger budsjettdisponeringsmyndigheten, 

men kan videredelegeres ved skriftlig fullmakt. 

 

 Etikk 

Alle som arbeider med anskaffelser skal sette strenge krav til integritet og etikk, og ta 

avstand fra uetisk forretningspraksis.  

 

”Ærlighet og åpenhet skal prege rapportering, forslag og informasjon. Det skal gis 

korrekt og objektiv informasjon om MOVARs virksomhet. Spredning av informasjon 

vedrørende forretningsforbindelser skal begrenses til det strengt nødvendige.  

 

Medarbeidere som deltar i anskaffelsesarbeidet skal informere sin overordnede om 

reell og mulig inhabilitet slik som eierinteresser, familieforhold, nært personlig 

vennskap eller lignende i forhold til leverandører eller leverandørers representanter.  

 

Ansatte i MOVAR er utelukket fra å delta i konkurransen om leveranse til MOVAR. 

Ansatte i MOVAR må ikke utnytte stillingen sin til å oppnå særlige fordeler ved egne 

kjøp av MOVARs leverandører, og det skal ikke mottas gaver, ytelser, penger eller 

andre fordeler. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, som 

reklamemateriell, blomster og lignende. Som offentlig bedrift skal ikke MOVAR lage 

avtaler med leverandører som også gir gunstige betingelser for ansatte.”  

 

 Bruk av rammeavtaler 

I følge dette punktet er det daglig leder (direktør) som er ansvarlig for å vurdere om 

det bør inngås rammeavtaler. Særlig gjelder dette der flere avdelinger har behov for 

samme ytelse. Her fremgår også at alle ansatte plikter å sette seg inn i hvilke 

rammeavtaler som er inngått før en anskaffelse foretas. 

 

 Presisering av regelverket 

I de tilfeller der hoveddelen av kontraktsytelsen gjelder sektoren for vann og avløp 

angir reglementet at ulike kapitler i forsyningsforskriften og den klassiske 

anskaffelsesforskriften kommer til anvendelse, avhengig av type og størrelse på 

kontrakt. Følgende fremkommer i reglementet: 

 

”Avdelingene for vann og avløp skal følge reglene i FF (forsyningsforskriften) del II 

ved bygge- og anleggskontrakter med en verdi på over 43,5 millioner. 

 

Avdelingene for vann og avløp skal ved avdelingenes bygge- og anleggskontrakter til 

en verdi mellom 0,5 og 43,5 millioner følge FOA (klassisk anskaffelsesforskrift) del III 

kapitlene 17, 20, 22 eventuelt del II kapittel 5, 6, 8 og 9. 

 

Avdelingene for vann  og avløp skal følge reglene i FF del II ved vare- og 

tjenestekontrakter med en verdi over 3,45 millioner. 
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Avdelingene for vann og avløp skal ved avdelingenes vare- og tjenestekontrakter med 

en verdi mellom 0,5 og 3,45 millioner følge FOA del III kapitlene 17, 20, 22 eventuelt 

del II kapittel 5, 6, 8 og 9.” 

  

Videre fremkommer at for samtlige anskaffelser mellom kr. 100 000 og kr. 500 000 

skal minimum to leverandører kontaktes for tilbud. For å oppnå konkurranse bør slike 

anskaffelser utlyses på MOVARs hjemmeside og eller i avis.  

 

Anskaffelsesprotokoll skal føres for alle anskaffelser over kr. 100 000. 

 

Innkjøpsrutine 

MOVAR har etablert en skriftlig rutine for innkjøp (datert 6.2.2008). Den er tilgjengelig fra 

det elektroniske internkontrollsystemet. Rutinen beskriver blant annet følgende: 

 Sektorsjef er ansvarlig for at anskaffelser til egen sektor er i hht offentlige og interne 

krav. 

 Anskaffelser skjer innenfor vedtatte budsjettrammer eller i noen tilfeller i form av 

tilleggsbevilgninger. Ved tilleggsbevilgninger tar sektorsjef dette opp med direktøren 

som avgjør om bevilgningen må behandles av styret. 

 Det utarbeides standard protokoll ved alle anskaffelser over kr. 50 000.  

 Protokollen oversendes direktøren elektronisk for godkjennelse før anskaffelsen 

iverksettes. 

 Direktøren påfører godkjennelse på protokollen og videresender denne elektronisk til 

sekretær for arkivering. Dersom protokollen anses mangelfull eller ukorrekt, 

returneres protokollen med angivelse av hva som må suppleres eller korrigeres. Det 

sendes kopi til sektorsjef av godkjent protokoll. 

 Ved  direktørens fravær og i hastesaker kan en innkjøpsprotokoll gjennomgås og 

eventuelt godkjennes av sektorsjef for en annen sektor. Kopi sendes både sektorsjef 

for rekvirerende sektor samt direktøren. 

 Det er i dokumentet link til tre typer protokoller avhengig av beløpsgrenser, samt til 

innkjøpsreglement, delegeringsfullmakt og etiske retningslinjer. 

 

Internkontroll 

MOVAR har et elektronisk internkontrollsystem, Wisweb, som alle ansatte har tilgang til. Her 

ligger MOVARs innkjøpsrutine, samt linker til protokollmaler. 

 

 Kontrollmiljø 

Ledelsens holdninger i forhold til innkjøpsområdet er synliggjort i de etiske 

retningslinjene og i innkjøpsreglementet der etikk har et eget punkt. 

 

Kompetansen på innkjøp er spredt ut på alle sektorene, og det eksisterer ingen 

sentralisert innkjøpsfunksjon med spisskompetanse. Myndigheten til å foreta innkjøp 

er gitt i innkjøpsreglementet. Innkjøp og anskaffelser foretas av sektorsjefene på 

respektive områder i selskapet. Alle sektorsjefene har vært på kurs for å få opplæring i 

anskaffelsesregelverket. Flere ansatte ble også sendt på kurs i forbindelse med at ny 

anskaffelsesforskrift kom i 2007.  
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 Risikovurdering 

Etter forespørsel fra representantskapet fremla MOVARs revisor
2
 i januar 2006 en 

kort utredning på temaet ”Styrets kontrollansvar”. Konklusjonen på denne utredningen 

var at administrasjonen skulle etablere en skriftlig instruks for offentlige anskaffelser. 

Innkjøpsreglementet ble formelt vedtatt på styremøte i september 2006. Det ble 

samtidig vedtatt at revisor skal gjennomgå etterlevelsen av dette reglementet hvert år. 

 

I forbindelse med utarbeidelsen av reglementet fikk administrasjonen i MOVAR 

bistand fra en advokat i KS. Advokaten utarbeidet et forslag som ledergruppen senere 

har bearbeidet og gjort noen forenklinger i. Det endelige reglementet er 

”kvalitetssikret” av KS-advokaten også etter ledergruppens bearbeidelse. 

 

 Kontrollaktiviteter 

Ledelsen kontrollerer etterlevelsen av regelverket gjennom flere kontrollhandlinger. 

For det første skal alle anskaffelsesprotokoller gjennomgås og signeres av direktøren 

før kontraktsinngåelse. Protokollene arkiveres samlet i det elektroniske arkivsystemet.  

 

Det foretas en kontroll av at leveranse er i samsvar med kontrakt og at innkjøp gjøres i 

tråd med inngåtte avtaler gjennom rutinene for attestasjon og anvisning. 

Anvisningsmyndigheten er delegert fra direktøren til hver sektoransvarlig, jf. 

delegeringsfullmakt datert 23.05.07. Attestasjonsfullmakten krever godkjennelse fra 

nærmeste overordnede for egne genererte anskaffelser.  

 

I tillegg behandler styret hvert investeringsprosjekt etter ferdigstillelse, og etter 

vedtaket i styret regnskapsavslutter økonomiansvarlig prosjektet.
3
  

  

 Informasjon og kommunikasjon 

Innkjøpsrutinen er lagret i det elektroniske internkontrollsystemet. Herfra er det linket 

til maler for protokollføring, innkjøpsreglement, delegeringsfullmakt og etiske 

retningslinjer. I møte med administrasjonen fremkommer at det er ingen som har 

særskilt ansvar for å følge opp eventuelle endringer i regelverket for deretter å endre 

den skriftlige rutinen i samsvar med dette. Det påhviler generelt alle med ansvar for 

innkjøp å holde seg oppdaterte på regelverket til enhver tid.  

 

I de tilfeller der det inngås sektorovergripende rammeavtaler, er ikke de 

sektoransvarlige involvert i samme grad som ved rammeavtaler innenfor egen sektor. 

Det er ikke utarbeidet noen oversikt over inngåtte rammeavtaler som er tilgjengelig for 

alle. 

 

 Overvåking 

MOVARs revisor har fått særskilt oppdrag om årlig å kontrollere etterlevelse av 

innkjøpsreglementet. Revisors gjennomgang bygger på stikkprøvebasert kontroll. 

Ledelsen utøver ikke selv noen eksplisitt kontroll på om det interne kontrollsystemet 

fungerer som det skal utover direktørens kontroll av protokollføringen. 

 

 

 

                                                 
2
 RevisjonsCompagniet AS 

3
 Info fra administrasjonen i møte 23.10.08 
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4.3 Vurderinger og konklusjoner 

4.3.1 Rutiner og retningslinjer 

Offentlige anskaffelser er et område som er komplisert og omfattende, noe som hyppige 

oppslag i aviser og annen media stadig fokuserer på. Mange saker blir tatt opp til behandling i 

KOFA
4
, og stadig presenteres det saker hvor det er brudd på loven, og hvor også store gebyrer 

blir pålagt. 

 

Revisjonen registrerer at dette er et område som har sterk fokus fra administrasjonen i 

MOVAR, så vel som selskapets styrende organer. MOVAR har vedtatt og innført etiske 

retningslinjer, reglement og rutine for å sikre riktig håndtering av offentlige anskaffelser. Vi 

har imidlertid enkelte bemerkninger til det som er utarbeidet og som er styrende for MOVARs 

praktisering av regelverket.  

 

Vi finner at det vedtatte reglementet har en noe uklar fremstilling av hvilket regelverk som 

gjelder innenfor sektoren vann og avløp. 

- Det er i reglementet angitt konkrete beløp, der det for anskaffelser som faller innenfor 

disse er henvist til strengere regler i den klassiske anskaffelsesforskriften som kommer 

til anvendelse i tillegg til forsyningsforskriften. De beløpene som er oppgitt i 

innkjøpsreglementet tilsvarer aktuelle terskelverdier for forsyningssektoren for 2007. 

Terskelverdiene er dynamiske og fastsettes annethvert år av Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet. Intensjonen til MOVAR er her å følge gjeldende 

terskelverdier og reglementet bør derfor tydeliggjøres i forhold til dette. 

- Videre er det henvist til både del II og del III i den klassiske anskaffelsesforskriften 

men det fremkommer ikke klart hvilke kriterier som bestemmer hvilken del som skal 

benyttes. 

 

Revisjonen finner at det ikke er samsvar mellom den interne innkjøpsrutinen og det vedtatte 

reglementet når det gjelder beløpsgrense for krav til protokollføring. Her er rutinen strengere 

enn reglementet og gjeldende lov/forskrift. MOVAR står i utgangspunktet fritt til å føre 

protokoll for anskaffelser under lovbestemte krav, men revisjonen anbefaler at det bør være 

samsvar mellom rutine og reglement.  

 

4.3.2  Internkontroll 

MOVAR har etablert kontrollaktiviteter på innkjøpsområdet i form av ansvarsfordeling, 

attestasjon/anvisning, direktørens godkjennelse av anskaffelsesprotokoll, samt styrets 

behandling av gjennomførte investeringsprosjekter.  

 

Revisjonen finner det positivt at informasjon om interne retningslinjer er lett tilgjengelig i det 

elektroniske internkontrollsystemet for den som skal foreta anskaffelser.  

 

Revisjonen finner at den desentraliserte innkjøpsfunksjonen medfører at kompetanse og 

ansvar er fordelt ut på sektorene. Dette øker gjennomsiktigheten og reduserer sårbarheten i 

forhold til avhengighet av enkeltpersoner. Samtidig er det ingen som har et overgripende 

ansvar for oppdateringer på området. 

 

Sektorsjefenes involvering og ansvar i forbindelse med anskaffelser reduserer risikoen for at 

innkjøp gjøres utenfor inngåtte rammeavtaler. Det foreligger likevel en risiko ved at  

                                                 
4
 KOFA – klageorgan for offentlige anskaffelser 
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sektorovergripende rammeavtaler inngås sentralt og ikke nødvendigvis er gjort kjent for alle. 

Revisjonen finner at en oversikt over alle gyldige rammeavtaler tilgjengelig for alle, for 

eksempel via det elektroniske internkontrollsystemet, kan redusere denne risikoen.  

 

Direktørens godkjenning av anskaffelsesprotokollene er en del av anskaffelsesprosessen og 

ikke en kontroll i etterkant av gjennomført anskaffelse. Utover styrets behandling av 

investeringsprosjekter kan ikke revisjonen se at selskapets ledelse har andre overordnede 

kontrolltiltak på at innkjøpssystemet fungerer som forutsatt. Slike kontroller gjennomføres for 

å oppdage og redusere risikoen for at anskaffelser ikke er i samsvar med regelverket. 

Direktørens nåværende kontroll dekker de tilfellene der det er gjennomført konkurranse og 

det er skrevet protokoll. Imidlertid blir det ikke kontrollert om det er områder der det foretas 

anskaffelser uten forutgående konkurranse og avtaleinngåelse.  

 

4.3.3 Konklusjoner og anbefalinger 

Revisjonen finner at MOVAR har fokus på overholdelse av anskaffelsesregelverket. Det er 

etablert rutiner, retningslinjer og intern kontroll for offentlige anskaffelser i tråd med 

regelverket. Revisjonen vil imidlertid påpeke følgende: 

- Innkjøpsreglementet har noen uklarheter, som kan medføre misforståelser, og som kan 

føre til feil praktisering. 

- Avvik mellom innkjøpsreglementet og innkjøpsrutinen kan medføre ulik praktisering 

av beløpsgrense for protokollføring. 

- Utover de kontrolltiltak som foreligger, mener revisjonen at det mangler en overordnet 

kontroll med at det interne kontrollsystemet fungerer som forutsatt, samt en felles 

koordinering av innkjøpsfunksjonen som ivaretar lik praktisering og kompetanse 

mellom sektorene. 

 

 Revisjonen vil komme med følgende anbefalinger: 

- Innkjøpsreglementet bør gjennomgås og tydeliggjøres med hensyn til påpekte forhold. 

- Det bør være samsvar mellom beløpsgrense for protokollføring i innkjøpsreglementet 

og innkjøpsrutinen. 

- Det bør vurderes innført overordnede kontrolltiltak for å sikre at det interne 

kontrollsystemet for offentlige anskaffelser fungerer som forutsatt. 

- MOVAR bør vurdere å etablere en overordnet koordinering av innkjøpsfunksjonen 

som ivaretar lik praktisering og kompetanse mellom sektorene og med ansvar for 

oppdateringer på området. 
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5 PRAKSIS VED INNKJØP OG ANSKAFFELSER 

5.1 Enkeltanskaffelser over kr. 500 000 

MOVAR har en praksis på å journalføre alle protokoller for anskaffelser over kr. 500 000
5
 i 

en og samme mappe i det elektroniske arkivsystemet.  

 

Vi har tatt utgangspunkt i mappen for protokoller for anskaffelser foretatt i 2008, og følgende 

enkeltanskaffelser er gjennomgått: 

 

 Etablering av gjerde/skjermvegg langs E6 

 Utstyr for trykkøkning og kjøling av deponigass 

 Utskiftning av krokcontainere (ingen leverandør ga tilbud i gjennomført konkurranse) 

 Totalentrepenør for nybygg carporter, garasje, lager 

 Sentrifuger ved Fuglevik renseanlegg 

 

En av anskaffelsene gjelder sektoren vann og avløp og må følge forsyningsforskriften. Denne 

forskriften har krav til anskaffelsesprosessen som avviker fra den klassiske 

anskaffelsesforskriften. Anskaffelser over kr. 500 000 har i den klassiske forskriften gitte krav 

i del II.  

 

Forsyningsforskriften har ikke tilsvarende spesifiseringsgrad for anskaffelser over kr. 

500 000. I det følgende viser vi til forsyningsforskriften i de tilfeller der den oppstiller 

særskilte krav.  

 

MOVAR har i sitt interne innkjøpsreglement, punkt 7, fastsatt særskilte krav til anskaffelser 

som gjelder avdelingene for vann og avløp. ”Avdelingene for vann- og avløp skal ved 

avdelingenes vare- og tjenestekontrakter med en verdi mellom 0,5 og 3,45 millioner følge 

FOA del III kapitlene 17, 20, 22 eventuelt Del II kap 5, 6, 8 og 9.”  Anskaffelsen ”Sentrifuger 

ved Fuglevik renseanlegg” gjelder sektoren vann og avløp og har en beregnet 

anskaffelsesverdi på mellom 2,5 og 3 millioner kroner. I følge det interne reglementet skal 

anskaffelsesprosessen følge bestemmelsene i kapittel 17, 20 og 22 i den klassiske forskriftens 

del III. Dette omfatter grunnlaget for-, gjennomføring av- og avslutning av konkurransen. 

Disse bestemmelser kommer i tillegg til forsyningsforskriften.     

 

Alle anskaffelsene faller under EØS-terskelverdier i henhold til både klassisk forskrift og 

forsyningsforskrift. Dette har vært utslagsgivende for hvilke kontroller revisjonen har funnet 

relevante. 

 

Revisjonen har undersøkt anskaffelsene med hensyn på følgende: 

 Anskaffelsesverdi 

 Anskaffelsesprosedyre 

 Konkurransegrunnlag  

 Kunngjøring av konkurranse 

 Tilbudssåpning 

 Formelle krav til valgt leverandør 

 Tildelingskriterier og tildeling 

                                                 
5
 Nasjonal terskelverdi, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. 
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 Avslutning av konkurransen 

 Protokollføring 

 Journalføring 

 

Anskaffelsesverdi 

Revisjonen har undersøkt om det er foretatt verdiberegning i forkant av anskaffelsen i henhold 

til regelverket.  

 

Revisjonskriterier 

Ved beregning av anskaffelsesverdi plikter oppdragsgiver å foreta en realistisk verdiberegning 

for å fastslå hvilke regler som gjelder for den aktuelle anskaffelsen. Dette i følge 

anskaffelsesforskriftens § 2-3. I tillegg må de grunnleggende krav til etterprøvbarhet og 

gjennomsiktighet nedfelt i anskaffelseslovens § 5 følges.  

 

Forsyningsforskriften har en presisering om dokumentasjonsplikt gjennom hele 

anskaffelsesprosessen som følger av § 3-1 punkt 7.  

 

Funn 

For fire av de undersøkte anskaffelsene er det på forhånd beregnet en verdi ut fra anslag antatt 

av konsulent som i to av tilfellene har foretatt spørrerunde per telefon. For en av anskaffelsene 

er verdien satt ut fra bevilgningsramme som er gitt fra styret. Generelt er vurdering av 

anskaffelsesverdi i liten grad dokumentert.  

 

Anskaffelsesprosedyre 

Revisjonen har undersøkt om det er benyttet lovlig anskaffelsesprosedyre. 

 

Revisjonskriterier 

For anskaffelser under EØS terskelverdi og uprioriterte tjenester er hovedregelen åpen eller 

begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger jf § 5-1. Det finnes også 

noen særregler for hastetilfeller osv. Konkurranse med forhandling kan gjennomføres enten 

ved at alle interesserte leverandører får levere tilbud, eller ved at oppdragsgiver foretar en 

utvelgelse av leverandør før disse gis mulighet til å levere tilbud. 

 

Forsyningsforskriften angir i § 5-1 tillatte anskaffelsesprosedyrer kun for anskaffelser over 

terskelverdi. Det er ikke gitt slike krav til prosedyrer for anskaffelser under terskelverdi. 

 

Funn 

I tre av anskaffelsene er det valgt åpen anbudskonkurranse. I to anskaffelser er det valgt 

konkurranse med forhandling, og i begge tilfeller fikk samtlige interesserte leverandører  

levere tilbud. 

 

Konkurransegrunnlag 

Revisjonen har undersøkt om konkurransegrunnlagene som er utformet tilfredsstiller kravene 

i regelverket. Vi har fra regelverket utledet kontrollpunkter som er gjennomgått for hver av 

anskaffelsene.   

 

Revisjonskriterier 

Forskriftens § 8-1 (under EØS-terskelverdi) stiller krav til at konkurransegrunnlaget skal 

inneholde beskrivelse av følgende: 

- hva som skal anskaffes 



 

 

 

 

Østfold  kommunerevisjon IKS  16 

 

 Innkjøp og anskaffelser i MOVAR IKS 

- 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.  

 

Forskriftens § 17-1 (over EØS-terskelverdiene) inneholder samme krav som i § 8-1. I tillegg 

utvides den dokumentasjon som oppdragsgiver kan etterspørre fra leverandørene, for 

eksempel opplysninger om leverandørens organisering, finansielle/økonomiske stilling, 

tekniske/faglige kvalifikasjoner, registrering/godkjenninger etc. 

 

Funn 

Konkurransegrunnlagene er gjennomgått mot alle kontrollpunktene. I en av de gjennomgåtte 

anskaffelsene fremkommer det i kunngjøringen at det er tillatt med alternative tilbud, mens 

dette ikke fremkommer i konkurransegrunnlaget. Administrasjonen har opplyst at det i det 

aktuelle tilfelle ikke skulle vært åpnet for alternative tilbud. Her ligger feilen i kunngjøringen, 

ikke i konkurransegrunnlaget. Utover dette er det ikke funnet feil eller mangler. Vi registrerer 

at MOVAR benytter ekstern konsulent ved de fleste av de gjennomgåtte anskaffelsene. To 

ulike konsulenter er benyttet.   

 

Kunngjøring av konkurranse 

Revisjonen har undersøkt om krav til kunngjøring av anskaffelsene er oppfylt. 

 

Revisjonskriterier 

Forskriften har regler om gjennomføring av kunngjøring i kapittel 9. I utgangspunktet kreves 

det at alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi (kr.500.000) skal kunngjøres. Både 

varekjøp, tjenestekjøp og bygg- og anleggskontraheringer. Kunngjøring skal foretas i Doffin
6
 

som er databasen for offentlige innkjøp. 

 

I forsyningsforskriftens § 3-1 punkt 4 fremkommer at konkurranser skal gjennomføres på en 

måte som innebærer lik behandling av leverandører og med mulighet for leverandører til å bli 

kjent med de forhold som skal vektlegges ved deltakelse og tildeling av kontrakt.  

 

Funn 

De fem anskaffelsene er kunngjort på Doffin.  

 

Tilbudsåpning 
Revisjonen har undersøkt om tilbudsåpning er foretatt i følge regelverket. 

 

Revisjonskriterier 

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. I tillegg må de grunnleggende krav til 

etterprøvbarhet og gjennomsiktighet nedfelt i anskaffelseslovens § 5 følges.  

 

Funn 

I samtale med administrasjonen fremkommer at det alltid gjennomføres tilbudsåpning med to 

representanter til stede men at dette ikke alltid dokumenteres. Blant de fire 

                                                 
6
 Den offisielle databasen for kunngjøring i Norsk Lysingsblad 
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anskaffelsesprosessene der det er innkommet tilbud finner vi at tilbudsåpningen er 

dokumentert i ett av tilfellene. 

 

Formelle krav til valgt leverandør 

Revisjonen har undersøkt om valgt leverandør tilfredsstiller formelle krav som er stilt i 

anskaffelsesforskriften. Vi har kun kontrollert at det foreligger HMS-erklæring og skatteattest 

uten restanser. 

 

Revisjonskriterier 

I følge forskriftens §§ 8-7, første ledd og 17-4, første ledd foreligger krav for norske 

leverandører om å levere skatteattest. I tillegg skal oppdragsgiver for arbeid som skal utføres i 

Norge kreve at samtlige leverandører fremlegger en HMS-egenerklæring i følge forskriftens 

§§ 8-8 første ledd og 17-5 første ledd.  Jfr vedlegg 1. 

 

Det følger av forskriftens §§ 11-10 (under EØS terskelverdiene) og 20-12 (over EØS-

terskelverdiene) at oppdragsgiver skal avvise leverandører som ikke oppfyller gitte krav. 

Blant annet unnlatelse av å levere skatteattest, HMS- egenerklæring, oppfyller ikke kravene 

som er satt til deltakelse i konkurransen med mer. I bestemmelsene regnes opp forhold hvor 

oppdragsgiver kan avvise leverandører. §12-3 gir oppdragsgiver mulighet til å fastsette en 

kort tilleggsfrist for ettersending av dokumenter, og denne fristen skal gjelde samtlige 

deltagere i konkurransen. 

 

Funn 

Vi finner at det foreligger dokumentasjon på HMS-erklæring og restansefri skatteattest for 

alle valgte leverandører.  

 

Tildelingskriterier og tildeling 

Det er undersøkt om benyttede tildelingskriterier er i samsvar med bestemmelsene i 

anskaffelsesforskriften og om evalueringen av tilbudene er foretatt iht. kriteriene oppgitt i 

konkurransegrunnlaget eller i kunngjøringen.  

 

Revisjonskriterier 

I følge veilederen skal tildeling av kontrakt basere seg på objektive og saklige kriterier. 

Kriteriene skal være i samsvar med de grunnleggende prinsippene. De skal oppgis i 

kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget slik at det er forutberegnelig og gjennomsiktig for 

leverandørene hva oppdragsgiver vil vektlegge ved valg av tilbud. 

 

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 og 22-2. Krav om 

vekting av tildelingskriterier er gjeldende for anbud over EØS-terskelverdier. 

 

I forsyningsforskriftens § 3-1 punkt 4 fremkommer at konkurranser skal gjennomføres på en 

måte som innebærer lik behandling av leverandører og med mulighet for leverandører til å bli 

kjent med de forhold som skal vektlegges ved deltakelse og tildeling av kontrakt.  

 

Funn 

Ved undersøkelse av de fem anskaffelsene fremkom følgende: 

- i én anskaffelse er tildeling helt i tråd med tildelingskriteriene  

- i én anskaffelse er det ikke gitt noen tilbud  

- ved to anskaffelser er det kun én leverandør som har gitt tilbud  
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I den femte anskaffelsen er tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget vektet etter en 

prioritering. Det er gjennomført konkurranse med forhandling, og etter forhandlingene er 

kriteriene per leverandør samlet i et regneark. Det er lagt inn formel for beregning av den 

sammenlagte totale score som gis hver leverandør på bakgrunn av vektingen. 

I dokumentasjonen revisjonen har mottatt fremkommer at valgt leverandør kom best ut og er 

gitt rangering nr 1. Vi har funnet en feil i regnearket som ved rettelse gir at to leverandører får 

lik total score (valgt leverandør er en av disse).   

 

Avslutning av konkurransen 

Revisjonen har undersøkt om konkurransen er avgjort av person som har myndighet til dette. 

Videre er det sett på om beslutningen om hvem som skal tildeles kontrakt, er meddelt 

tilbyderne før kontraktsinngåelse. 

 

Revisjonskriterier 

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

deltakerne i rimelig tid før kontrakt inngås jf forskriftens §§ 13-3 og § 22-3. 

 

Funn 

I følge innkjøpsrutinen fremkommer at kontrakter som binder selskapet for en lenger periode 

undertegnes av direktøren. For øvrig er valg av leverandør og kontraktsinngåelse delegert til 

sektoransvarlige. Videre opplyses at direktøren forelegges og godkjenner 

anskaffelsesprotokoller før anskaffelser iverksettes
7
.   

 

Begrunnelse og valg av leverandør fremkommer av protokollene. Det er sektoransvarlige som 

har utarbeidet disse. Tre av fem protokoller er ikke påtegnet håndskrevet signatur. I de 

tilfellene har direktøren godkjent protokollen med teksten ” Protokollen 

godkjennes…dato…navn (sign.)”. Der det påtegnes håndskrevet signatur er protokollen 

skannet inn, og ikke påført godkjennelse fra direktøren (gjelder renovasjon). 

Administrasjonen har uttalt at godkjenning fra direktøren i disse tilfeller foreligger via mail. 

Vi finner imidlertid ikke dette journalført. 

 

Ved undersøkelse av om beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt er meddelt alle 

deltakerne før kontrakt inngås fremkom følgende: 

- i én anskaffelse er det ikke noen tilbydere  

- i to anskaffelser er det kun én leverandør som har gitt tilbud  

- i to anskaffelser er det sendt ut meddelelse før kontraktsinngåelse. 

 

Protokollføring 

Revisjonen har kontrollert om protokollføringen er i samsvar med bestemmelsene i 

anskaffelsesforskriften. Vi har gjennomgått protokollene og undersøkt om bl.a. følgende 

punkter er utfylt der det er aktuelt: 

- virksomhetens navn, protokollførers navn og signatur, samt dato for utfylling 

- hva anskaffelsen gjelder og anslått verdi på kontrakten 

- forhold om særskilte prosedyrer 

- navn på alle leverandører som har levert tilbud 

- navn på og begrunnelse for valg av leverandør samt kontraktsverdi 

- opplysninger om andre vesentlige forhold der det er relevant 

 

 

                                                 
7
 Jfr intern innkjøpsrutine. 
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Revisjonskriterier 

Det er innført et krav om enkel protokollplikt for alle anskaffelser over kr. 100.000 eks mva jf 

forskriftens § 3-2 . For anskaffelser over kr. 500 000 er protokollplikten mer omfattende enn 

etter del I.  

 

Forskriften pålegger oppdragsgiver å føre protokoll under hele anskaffelsesprosessen. 

Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte alle opplysninger som fremgår av 

forskriftens vedlegg 3 eller 4. Dette bidrar til at ulike instanser kan føre kontroll med at 

oppdragsgivers beslutninger er fattet i samsvar med regelverket. Protokollen gir økt 

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

motvirke kameraderi og korrupsjon. 

 

I henhold til interne rutiner skal protokoll føres for alle anskaffelser over kr. 50 000 

uavhengig av om anskaffelsen følger klassisk forskrift eller forsyningsforskriften. Her 

benyttes en standard mal utarbeidet av MOVAR med utgangspunkt i vedlegg 3 og 4 til 

anskaffelsesforskriften.  

 

Funn 

I de to tilfellene der det er gjennomført konkurranse med forhandlinger fremkommer det ikke 

fra protokollen om det var foretatt en utvelgelsesprosess av interesserte leverandører. 

Administrasjonen har i etterkant opplyst revisjonen om at alle som ønsket å delta ble gitt 

mulighet til å levere tilbud. 

 

I to tilfeller fremkommer ikke kontraktsverdien direkte av protokollen.  I det ene tilfellet er 

det imidlertid henvist til vedlegg. 

 

To av protokollene er ikke signert av protokollfører.  

 

Journalføring 

Revisjonen har undersøkt om inn- og utgående korrespondanse i anskaffelsesprosessen er 

journalført i samsvar med arkivforskrift. Videre har vi kontrollert om følgende dokumenter er 

journalført i det elektroniske arkivsystemet: 

- protokoll 

- tilbudsbrev fra leverandører 

- HMS-erklæring og skatteattest for valgt leverandør 

- Konkurransegrunnlag 

- Meddelelsesbrev om valgt leverandør til alle som deltok i konkurransen 

- Kontrakt 

 

Revisjonskriterier 

Iht. arkivforskriften § 2-6 skal et offentlig organ ha ”ein eller fleire journalar for registrering 

av dokument i dei sakene organet oppretta. Det følger videre at ”alle inngående og utgående 

dokument som etter offentlegheitslova §§ 2 og 3 må reknast som saksdokument for organet 

skal registreres i journalen dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som 

dokumentasjon”. Organinterne dokumenter registreres i journalen så langt organet ”finn det 

tenleg”. 

 

I forskriftens § 3-2 er det særskilte bestemmelser om behandling av telefaks og e-post. 

”Dokument som blir avsende eller mottekne via telefaks og e-post, og som etter form og 
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innhald må reknast som saksdokument for organet, skal arkivmessig behandlast som andre 

saksdokument etter denne forskrifta, jf særleg §§ 2-6 jf 3-1 og 3-8.” 

 

Funn 

MOVAR har fra 2007 innført en rutine på at det hvert år opprettes to arkivmapper for 

protokoller, inndelt etter størrelse på anskaffelsen (anskaffelser over kr. 100 000 og over kr. 

500 000). Vi har tatt utgangspunkt i de to mappene som gjelder anskaffelser i 2008.  

 

For øvrig dokumentasjon har revisjonen fått opplyst saksnummer i arkivsystemet for de 

gjennomgåtte anskaffelsene, der dette ikke fremkommer av protokollen. Vi gjennomgikk 

saksmappene og undersøkte om relevant dokumentasjon var journalført: 

- I to av tilfellene manglet journalføring av konkurransegrunnlag, pristilbud (inkludert 

HMS-erklæring og skatteattest), samt kontrakt. I et av disse tilfeller er kontrakt ikke 

utarbeidet på kontrolltidspunktet. HMS-erklæring er ikke et aktuelt krav ved varekjøp. 

Dette gjaldt et av tilfellene. 

- I ett av tilfellene manglet journalføring av konkurransegrunnlag og kontrakt. 

- I ett av tilfellene manglet journalføring av kontrakt og tilbud fra leverandør. 

- I det siste tilfellet var det ingen som ga tilbud, og her manglet ikke noe. 

  

5.2  Anskaffelser under kr. 500 000 

MOVAR har en praksis på å journalføre alle protokoller for anskaffelser mellom kr. 100 000 

og kr. 500 000 i én mappe i det elektroniske arkivsystemet. I tillegg er det en etablert rutine 

for at alle anskaffelser over kr. 50 000 protokollføres. Disse journalføres også i denne 

mappen.   

 

Vi har tatt utgangspunkt i mappen for protokoller for anskaffelser foretatt i 2008, og følgende 

anskaffelser er gjennomgått (omfatter både rammeavtaler og enkeltanskaffelser): 

 

Anskaffelser under kr. 100 000 

 Ny spilloljetank – Solgård avfallsplass 

 Nytt kjøle- og fryseaggregat til fryserom 

 Feierregister 

 Containere med HK-feste  

 Slangevaskemaskin til rengjøring av slangemateriell 

 Klassesett med tauredningsutstyr til bruk ved opplæring i tauredning 

 

Anskaffelser over kr. 100 000 

 ”Miljøpistol” (måleinstrument til grunnstoffbestemmelse) 

 Konsulentbistand ved etablering av biogassanlegg på Solgård avfallsplass 

 Nytt doseringsutstyr for ammoniakk 

 Vernebekledning/-utstyr til mannskapene fra Vestby og Son brannstasjoner 

 Skjøtsel av MOVARs grøntområder 

 Analyseinstrument for deponigass 

 Ny bil for bruk av tilsynsseksjonen  

 

Vi har gjennomgått ovenstående 13 anskaffelser og kontrollert at protokollene er korrekt 

utfylt i henhold til mal for protokollføring for anskaffelser mellom kr. 100 000 og kr. 500 000 

som er vedlagt anskaffelsesforskriften. Vi har på anskaffelsene over kr. 100 000 i tillegg 
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kontrollert om minstekrav til antall forespurte leverandører i henhold til internt reglement er 

fulgt og om det foreligger journalført skatteattest og HMS-erklæring for valgt leverandør.   

 

Revisjonskriterier 

Vi henviser til revisjonskriteriene som omhandler protokollføring og journalføring under 

avsnitt 5.1.  

 

Ihht det interne innkjøpsreglementet skal minimum to leverandører kontaktes for tilbud ved 

anskaffelser mellom kr. 100 000 og kr. 500 000. 

 

Det følger av de alminnelige bestemmelsene i den klassiske forskriftens del I § 3-3 og § 3-4 at 

oppdragsgiver for alle anskaffelser som overstiger kr. 100 000 skal kreve fremlagt 

skatteattest. For tjenestekjøp skal også HMS-erklæring fremlegges. 

 

Funn 

Begrunnelse og valg av leverandør fremkommer av protokollene. Seks av tretten protokoller 

er ikke påtegnet håndskrevet signatur. I de tilfellene har direktøren godkjent protokollen med 

teksten ” Protokollen godkjennes…dato…navn (sign.)”. I de tilfeller der det påtegnes 

håndskrevet signatur er protokollen skannet inn, og ikke påført godkjennelse fra direktøren. 

Alle gjelder sektor renovasjon. 

 

Av de syv anskaffelser som har en verdi på over kr. 100 000 finner vi at: 

- ved fire av anskaffelsene er minimum to leverandører forespurt. 

- i én anskaffelse ble fire leverandører forespurt per brev. Her ble anskaffelsen kr. 

952 000 og skulle vært utlyst på anbud. Anslått verdi er satt til under kr. 500 000 i 

følge anskaffelsesprotokollen. Direktøren har til protokollen vedlagt en særskilt 

godkjennelse der det fremkommer at valg av leverandør ”godkjennes selv om 

oppdragets omfang viser seg å være betydelig større enn opprinnelig forutsatt. Det 

legges vekt på at kun én av i alt fire forespurte leverandører innga tilbud.”  

- én anskaffelse er hastesak, og her ble kun en leverandør forespurt. 

- én av protokollene gjelder ikke en enkelt anskaffelse men utvidelse av tidligere inngått 

rammeavtale
8
. 

  

For de samme anskaffelsene, med unntak av den utvidede rammeavtalen, har vi undersøkt om 

det foreligger journalført skatteattest. Vi finner at dette er journalført ved kun én anskaffelse. 

To av anskaffelsene gjelder tjenestekjøp og for disse har vi kontrollert at det foreligger HMS-

erklæring fra valgt leverandør. Dette foreligger i et tilfelle. 

 

5.3  Rammeavtaler 

Revisjonen har undersøkt om MOVAR har inngått rammeavtaler i det omfang regelverket 

krever. Vi har gjennomgått selskapets regnskap for 2008 med utgangspunkt i  både 

kostnadskontoer og omsetning per leverandør. MOVAR har til revisjon utarbeidet en oversikt 

over inngåtte rammeavtaler for sektorene renovasjon, administrasjon samt MIB. Ved 

gjennomgang av kostnadskontoer og leverandører har vi sammenlignet med denne oversikten 

med hensyn på om de bruker de rammeavtaler som er inngått, og om det er innkjøpsområder 

der det burde vært inngått rammeavtaler.  

 

                                                 
8
 MIB er fra 01.01.08 utvidet med Son og Vestby brannstasjoner, og protokollen gjelder kjøp av verneutstyr for 

disse to brannstasjonene.  
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Det foreligger på kontrolltidspunktet én rammeavtale i journalmappen for protokollførte 

anskaffelser over kr. 500 000 i 2008. Vi har kontrollert om den er inngått i samsvar med 

regelverket med hensyn på følgende: 

 

 Anskaffelsesprosedyre 

 Konkurransegrunnlag  

 Kunngjøring av konkurranse 

 Tilbudsåpning 

 Formelle krav til valgt leverandør 

 Tildelingskriterier og tildeling 

 Avslutning av konkurransen 

 Protokollføring 

    

Revisjonskriterier  

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
9
. De 

spesielle bestemmelsene om rammeavtaler fremgår av §§ 61 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. 

 

Forskriftens del III gjelder for den gjennomgåtte rammeavtalen fra 2008.  

 

Funn  

Den første kontrollen tok utgangspunkt i kontoer i klasse 4 (produksjonskostnader og 

tjenestekjøp) og klasse 6 (andre driftskostnader) der saldo var over kr. 1 million i perioden 

januar – oktober 2008. Vi har sjekket hvilke leverandører det er kjøpt varer og tjenester fra og 

undersøkt om det foreligger en rammeavtale eller en kontrakt som vedrører innkjøpene. 

 

Vi identifiserte 18 kontoer der vi fant følgende: 

- fem av kontoene gjelder forhold der rammeavtale ikke er aktuelt (internfakturering, 

alarmsentral samt utnyttelse av Moss kommunes nett for transport av vann).  

- for de øvrige 13 kontoene foreligger det tidligere inngåtte avtaler. To av 

rammeavtalene er inngått på slutten av 90-tallet (før lovverket trådde i kraft) og er 

dermed ikke tidsavgrenset.  

 

Den andre kontrollen tok utgangspunkt i en oversikt over omsetning per leverandør i samme 

tidsperiode som ovenfor. Her har vi plukket ut leverandører med en omsetning over             

kr. 500 000.  

 

Vi identifiserte 44 leverandører og fant at det var inngått avtaler med samtlige leverandører 

der dette var relevant.  

 

Den kontrollerte rammeavtalen som ble inngått i 2008 gjelder IT (driftsbistand, support og 

hardware). Kontrollen viste ingen avvik i forhold til våre kontrollpunkter. 

                                                 
9
 Jfr veileder til reglene om offentlige anskaffelser, utgitt november 2006 av fornyings- og administrasjons-

departementet. 
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5.4  Vurderinger og konklusjoner 

5.4.1 Anskaffelser over kr. 500 000 

Revisjonen vurderer gjennomgangen av anskaffelser over kr. 500 000 som følger: 

 

- Det er gjort en vurdering av anskaffelsens verdi i forkant av alle de gjennomgåtte 

anskaffelsene. Ut fra de grunnleggende kravene til etterprøvbarhet og 

gjennomsiktighet som fremkommer i lovens § 5 vil revisjonen bemerke at 

verdivurderingen ikke er skriftliggjort. 

 

- Det er i samtlige gjennomgåtte anskaffelser benyttet lovlige anskaffelsesprosedyrer. 

 

- Gjennomgangen viser at konkurransegrunnlagene er utarbeidet i tråd med regelverket.   

 

- Kunngjøring av gjennomgåtte anskaffelser er foretatt i henhold til regelverket. 

 

- Vi finner at tilbudsåpning i liten grad er dokumentert og derfor ikke etterprøvbart.   

 

- Det er tilfredsstillende dokumentasjon på HMS-erklæring og skatteattest fra valgte 

leverandører i de gjennomgåtte anskaffelsene.  

 

- I en av de fem anskaffelsene foreligger det risiko for at tildelingen er gjort på feil 

grunnlag da det foreligger en feil i et regneark som tildelingen bygger på. Vi finner for 

øvrig at tildelingskriterier og tildeling er håndtert tilfredsstillende.   

 

- Myndighet til å godkjenne anskaffelsen ligger hos direktøren. Sektorsjefene er 

delegert myndighet til å gjennomføre konkurransen i praksis og signere endelig 

kontrakt, men dette forutsetter at direktøren har godkjent protokollen.  

I de tilfeller der protokollene signeres av protokollfører og skannes inn, finner ikke 

revisjon bevis i journalen for at protokollen er godkjent av direktøren. Dette er et 

avvik fra den interne rutinen. Vi finner at kravet til meddelelse om valgt leverandør før 

kontraktsinngåelse er tilfredsstillende der dette er relevant. 

 

- Protokoll er i det aller vesentligste ført i samsvar med regelverk og interne 

retningslinjer, men det er funnet mangler vedrørende signering av protokollene.  

 

- Vi finner at journalføringen ikke er tilfredsstillende, spesielt når det gjelder tilbud, 

konkurransegrunnlag, kontrakt, og dokumentasjon på HMS-erklæring og skatteattest.  

Journalføring mangler spesielt i de tilfeller der det er benyttet ekstern konsulent ved 

anskaffelsesprosessen. Dette er ikke tilstrekkelig med hensyn til etterprøvbarheten.  

 

5.4.2 Anskaffelser under kr. 500 000 

For anskaffelser mellom kr. 100 000 og kr. 500 000  har vi følgende vurderinger: 

 

- Protokollene er tilfredsstillende utfylt, men vi finner samme forhold vedrørende 

signering som ved anskaffelser over kr. 500 000. Se vurderinger under 5.4.1. 

 

- Praksis viser at minimum to leverandører blir forespurt i tråd med reglementet.  

I ett tilfelle er anslått verdi vesentlig undervurdert i forhold til faktisk tilbud som ligger 

over terskelverdi for utlysning av anbudskonkurranse. Beregning av anslått verdi er 

ikke dokumentert. I følge anskaffelsesforskriftens § 2-3, punkt 2, er det anslått verdi 
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på kunngjøringstidspunktet som skal være avgjørende for valg av prosedyre. 

Kunngjøringstidspunktet er her når oppdragsgiver etter en forsvarlig vurdering av 

markedet begynner å innhente tilbud. Det avgjørende her er at oppdragsgiver kan vise 

til at det er foretatt et forsvarlig skjønn. Vi mener at dette ikke er tilfredsstillende 

dokumentert. 

 

- Revisjonen finner at det ikke er tilfredsstillende journalføring av skatteattest  som 

regelverket krever på anskaffelser over kr. 100 000.   

 

5.4.3 Rammeavtaler 

Revisjonen har følgende vurderinger vedrørende rammeavtaler: 

 

- Vår gjennomgang av innkjøpskontoer og saldo på leverandører viser at det foreligger 

rammeavtaler for de områder der det i 2008 er foretatt vesentlige innkjøp. 

Gjennomgangen avdekket imidlertid to avtaler som er utgått på dato.  

 

- Det finnes ingen oversikt over inngåtte og gyldige rammeavtaler (også nevnt i punkt 

4.3).   

 

- Rammeavtale IT er gjennomført i tråd med regelverket på kontrollerte punkter. 

 

5.4.4 Konklusjoner og anbefalinger 

Revisjonen mener at praksis ved gjennomføring av konkurranser i forbindelse med 

avtaler/rammeavtaler i hovedsak er i tråd med interne og nasjonale bestemmelser.  

 

Imidlertid mener vi at etterprøvbarheten ikke er tilfredsstillende. Det gjelder verdivurdering, 

tilbudsåpning, godkjenning og signering av protokoll samt journalføring.  

 

Revisjonen vil komme med følgende anbefalinger: 

- Det bør innføres tiltak for å sikre bedre dokumentasjon på verdivurdering og 

tilbudsåpning.   

- Godkjenning og signering av protokoller bør forbedres og det bør sikres lik 

praktisering mellom sektorene. 

- Det bør utarbeides en oversikt over inngåtte rammeavtaler. En slik oversikt vil skape 

en større mulighet for å holde rammeavtalene à jour i forhold til utløpsdato og 

tidsbegrensning i regelverket. 

- Det bør innføres tiltak for å sikre tilfredsstillende journalføring. 

 

 

Rolvsøy, 16.1.2009   

 

 

Madeleine Strandin (sign) 

Revisor                                                       

 

 

 

Linn Hege Mølmann(sign) 

Revisor 

 

 

Tone Rangøy Holte (sign) 

Oppdragsansvarlig revisor 
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6 HØRINGSUTTALELSE 

 

 

 

 

Østfold Kommunerevisjon IKS 

 

Tone Rangøy Holte 

Postboks 24 

1662 ROLVSØY 
 

 
Deres ref.:    Vår ref.:   08/324-12/K1-030, K3-&58//OJ Dato:   16.01.2009 

   

 

Høringsutkast - Rapport fra Forvaltningsrevisjon av MOVAR IKS 
 
Vi refererer til gjennomgangsmøte hos oss 13. januar 2009 samt oversendt høringsutkast til rapport 
fra Forvaltningsrevisjon av MOVAR IKS. 
 
MOVAR IKS har gått gjennom rapporten og har følgende kommentarer: 

 Vi er i hovedsak enige i rapportens konklusjoner og anbefalinger. 

 Vi er glade for at rapporten viser at selskapet har vilje og evne til å overholde Lover og 
forskrifter i forbindelse med offentlige anskaffelser, og at det ikke er påvist  brudd på 
bestemmelsene  i de sakene som har vært undersøkt. 

 Vi oppfatter at Østfold Kommunerevisjon mener at MOVAR IKS har et forbedringspotensiale 
med hensyn til journalføring for å sikre tilfredsstillende etterprøvbarhet i forhold til 
anskaffelser. Dette gjelder for eksempel journalføring og arkivering av anbuds- og 
tilbudsprotokoller samt dokumentasjon på verdiberegning før anskaffelse foretas. 

 Vi er også enige i at deler av det interne regelverket kan gjøres klarere og at det bør være ens 
praksis fra de enkelte sektorene. 

 Inngåtte rammeavtaler vil bli arkivert separat, og en liste over gjeldende rammeavtaler vil bli 
publisert og vedlikeholdt i tråd med forslaget i rapporten. 

 Vi slutter oss også til at det er viktig å få på plass en funksjon som til enhver tid kontrollerer 
og  sikrer at regelverket er oppdatert i vårt interne system. 

 
Vi benytter anledningen til å takke for godt samarbeid under forvaltningsrevisjonen. 
 

Med hilsen 

Erling Berg 

Direktør 

 
Kopi til:    
Freddy Tangen Kjellerødveien 30 1580 RYGGE 

Jack Hatlen Tykkemyr 2 1597 MOSS 

Johnny Sundby Kjellerødveien 30 1580 RYGGE 

Oddgeir Johansen Kjellerødveien 30 1580 RYGGE 
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VEDLEGG 1 - NASJONALE BESTEMMELSER OM OFFENTLIGE 

ANSKAFFELSER 

Grunnleggende krav 

De grunnleggende kravene i lov om offentlige anskaffelser § 5 skal sikre at oppdragsgiver 

opptrer i samsvar med god forretningsskikk, at høy etisk standard sikres i den interne 

saksbehandlingen, og at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandørene. 

En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse, og oppdragsgiver skal 

sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom 

anskaffelsesprosessen. Videre skal utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av 

kontrakter skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 

Loven har også krav til 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, eller 

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

medhold av loven kommer til anvendelse 

 

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. Dette anslaget må være forsvarlig 

på tidspunktet for kunngjøring jf anskaffelsesforskriften § 2-3 annet ledd. Del II gjelder 

anskaffelser under EØS-terskelverdiene og ned til nasjonal terskelverdi på kr 500.000, mens 

del III regulerer anskaffelsesverdier over EØS-terskelverdiene. Regelverket er enklere og mer 

fleksibelt for anskaffelser under terskelverdiene. Det er i forskriften imidlertid presisert at 

oppdragsiver må gjøre et anslag over det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å 

betale, eksklusiv mva, for de kontrakter som utgjør anskaffelsen. 

 

EØS-terskelverdiene fremgår av forskriftens § 2-2. For vare- og tjenestekontrakter er 

terskelverdien 1,65  mill kroner (eks mva) i 2008. I bygge- og anleggskontrakter er verdien 41 

millioner kroner (eks mva). 

 

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”.  Denne bestemmelsen presiserer f eks at 

oppdragsgiver må gjøre et anslag over det samlede beløp. Det er et generelt forbud i § 5 mot å 

dele opp anskaffelser i den hensikt å unngå at bestemmelser i loven eller forskriften kommer 

til anvendelse. Et naturlig utgangspunkt i vurderingen av hva som utgjør én anskaffelse er om 

den planlagte anskaffelsen samlet har til formål å dekke et bestemt behov. Iht. § 2-3 annet 

ledd skal beregningene være holdbare på kunngjøringstidspunktet selv om 

anskaffelsesverdien ofte ikke vil kunne fastslås nøyaktig før ved kontraktsinngåelsen. Det 

avgjørende her er at oppdragsgiver kan vise til at det er foretatt et forsvarlig skjønn. Dette 

innebærer at om tilbudene i etterkant likevel viser seg å ligge over terskelverdiene er dette 

ikke avgjørende hvis oppdragsgiver har foretatt 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
10

. For anskaffelser 

                                                 
10

 Den offisielle databasen for kunngjøring i Norsk lysningsblad 
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som ikke krever kunngjøring må tidspunktet for når oppdragsgiver ”etter en forsvarlig 

vurdering av markedet begynner å innhente tilbud” legges til grunn.  

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

det viktig å skriftliggjøre vurderingene som er foretatt. Forskriftens § 3-1 sjuende ledd sier at 

”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”. 

 

Forsyningsforskriften har bestemmelser om anskaffelser innenfor sektorene vann- og 

energiforsyning, transport og posttjenester. Del I gjelder for alle kjøp innenfor disse 

sektorene, mens del II gjelder for anskaffelser over EØS-terskelverdiene. For vare- og 

tjenestekjøp er terskelverdien 3,3 millioner kroner (2008) og for bygge- og anleggskontrakter 

er verdien 41,0 millioner kroner (2008). 

 

Forsyningsforskriften har en presisering om dokumentasjonsplikt gjennom hele 

anskaffelsesprosessen som følger av § 3-1 punkt 7. Der fremkommer at ”Oppdragsgiver skal 

fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning av 

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 går det frem av hovedreglen i anskaffelsesforskriften 

§ 14-1 at det skal benyttes åpen eller begrenset anbudskonkurranse. Konkurranse med 

forhandling og konkurransepreget dialog kan kun benyttes i visse unntakstilfeller. Dette er 

begrunnet i at anbudskonkurranse anses å være den konkurranseformen som ivaretar best de 

grunnleggende prinsippene om likebehandling, gjennomsiktighet, forutberegnelighet og 

etterprøvbarhet. 

 

Forskriftens §§ 14-3 og 14-4 åpner unntaksvis for å benytte konkurranse med forhandling 

eller konkurransepreget dialog. 

 

For anskaffelser under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester er hovedregelen 

anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger, jf § 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 forhandlinger gir oppdragsgiver 

adgang til å forhandle med leverandørene om alle sider ved tilbudene, noe som ikke er tillatt 

ved de øvrige konkurranseformene. Etter forskriftens del II kan oppdragsgiver velge om alle 

interesserte leverandører får levere inn tilbud eller om det skal foretas en utvelgelse av hvilke 

leverandører som skal gis mulighet til å levere tilbud (prekvalifisering). Ved anskaffelse etter 

forskriftens del III må det derimot foretas en utvelgelse av hvilke leverandører som skal få 

delta i konkurransen. 

 

Forskriften åpner også for minimumsfrister i hastetilfeller jf § 19-5. 

 

Forsyningsforskriften angir i § 5-1 tillatte anskaffelsesprosedyrer kun for anskaffelser over 

terskelverdi. Det er ikke gitt slike krav til prosedyrer for anskaffelser under terskelverdi. 

 

Konkurransegrunnlag 

Et konkurransegrunnlag supplerer og utdyper de opplysninger som oppdragsgiver har angitt i 

kunngjøringen. I konkurransegrunnlaget har derfor oppdragsgiver anledning til å fastsette mer 

detaljerte krav til konkurransen, anskaffelsen eller kontraktsbetingelsene. Det skal ved alle 
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konkurranseformer utarbeides et konkurransegrunnlag
11

. Dette for å sikre kravene til 

gjennomsiktighet og forutberegnelighet. Forskriftens § 8-1 (under EØS-terskelverdi) og  

§ 17-1 (over EØS-terskelverdiene) stiller krav til hvilke opplysninger konkurransegrunnlaget 

skal inneholde.  

 

Konkurransegrunnlaget skal inneholde opplysninger om hvilke ytelser som skal anskaffes. 

Departementet anbefaler i de fleste tilfeller at anskaffelsen spesifiseres gjennom 

behovsspesifikasjon eller ved angivelse av funksjonskrav. Det skal videre gis opplysninger 

om hvordan konkurransen skal gjennomføres, den prosedyren som er valgt, hvilke krav som 

stilles til leverandøren, hvordan oppfyllelse av disse kravene skal dokumenteres og hvis 

aktuelt hvorledes utvelgelse av leverandøren i konkurranser der det settes en grense for 

deltakelse skal skje. Det skal også gis opplysninger om endelig frist for mottak av tilbud, hvor 

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

merking. Tildelingskriteriene som legges til grunn for konkurransen og den relative vektingen 

av disse skal også oppgis. Kravene til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og likebehandling 

krever at konkurransegrunnlaget utformes på en klar, tydelig og nøyaktig måte. Det er også 

stilt krav til tekniske spesifikasjoner, jf §§ 8-3 og 17-3. Det kan foretas endringer i 

konkurransegrunnlaget på visse vilkår. 

 

Det er ikke påkrevd, men oppdragsgiver kan 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, jf §§ 8-4 og 17-4. Manglende 

oppfyllelse av slike krav skal føre til avvisning. Kravene må stå i forhold til anskaffelsen jf §§ 

8-4 annet ledd og 17-4 annet ledd. I forskriftens del III blir det gitt eksempler på 

dokumentasjon som kan godtas som bevis på leverandørens økonomiske og finansielle stilling 

jf § 17-8. Listen er ikke uttømmende.  Listen i § 17-9 med dokumentasjon av leverandørens 

tekniske og/eller faglige kvalifikasjoner er imidlertid uttømmende. 

 

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

§§ 11-4 og 20-4, må det 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. 

                                                 
11

 Ved anskaffelser som følger del II, trenger ikke oppdragsgiver å utarbeide et eget konkurransegrunnlag hvis 

kunngjøringen beskriver vilkårene for konkurranse på en tilstrekkelig utfyllende måte. Departementet mener at 

det vil være mest aktuelt ved enkle kjøp av standardiserte varer. Når anskaffelsen følger del III må det utarbeides 

et konkurransegrunnlag som utfyller kunngjøringen. 
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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 jf anskaffelsesloven § 1. 

 

Forskriften har regler om gjennomføring av kunngjøring i kapittel 9 og 18. I utgangspunktet 

kreves det at alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi (500.000) skal kunngjøres, både 

varekjøp, tjenestekjøp og bygg- og anleggskontraheringer. Hvis anskaffelsen har en anslått 

verdi som ligger under nasjonal terskelverdi er det ikke pliktig å kunngjøre, men forskriftens 

del I må følges. Det betyr at så langt det er mulig skal det gjennomføres konkurranse om 

anskaffelsen. Se kapittel 5 om grunnleggende krav til anskaffelsen. Kunngjøring kan også 

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 jf  

§ 14-4. 

 

For anskaffelser over EØS-terskelverdien er det et krav om kunngjøring i TED- databasen
12

. 

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. For kontrakter mellom nasjonal terskelverdi og EØS-terskelverdi er det 

tilstrekkelig med kunngjøring i Doffin. 

 

Ifølge forskriften §§ 9-1 og 18-1 skal oppdragsgiver fylle ut en kunngjøring i samsvar med 

skjema fastsatt av fornyings- og administrasjonsdepartementet. Utover dette stilles få krav til 

selve kunngjøringen i forskriften. Ifølge Dragsten/Lindalen kommentarutgave
13

, side 945, er 

anskaffelsesforskriften lite informativ mht hva en kunngjøring skal inneholde. Her er 

forskriften endret i forhold til tidligere ordlyd. Formålet med forenklingen var imidlertid ikke 

at regelverket skulle endres. Det stilles fortsatt de samme krav til kunngjøringen.  

 

Når det gjelder konkurranse med forhandlinger skal kunngjøringen i den grad det er relevant 

blant annet inneholde oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer og eposstadresse. Det 

skal ytterligere opplyses om valgt anskaffelsesprosedyre, type kontrakt forespørselen gjelder, 

begrunnelse for eventuelt bruk av hasteprosedyre, beskrivelse av tjenesten og utførelses- eller 

leveringsstedet og om utførelsen er forbeholdt en bestemt yrkesgruppe. I tillegg skal det gis 

informasjon om det kan innleveres deltilbud og evt. forbud mot alternative tilbud, kontraktens 

varighet, eller evt. 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. Er andre 

kriterier enn laveste pris benyttet skal tildelingskriteriene oppgis dersom de ikke nevnes i 

konkurransegrunnlaget. 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 
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 Den offisielle databasen for kunngjøringer i Kontoret for De europeiske felleskaps offisielle publikasjoner 
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 Offentlige anskaffelser, kommentarutgave bind II, Marianne H. Dragsten og Esther Lindalen 
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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 jf 

begge bestemmelsenes annet ledd. 

 

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. Annet ledd supplerer med at dersom kvalifiseringen av 

leverandøren ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen, skal oppdragsgiver 

utarbeide et kvalifikasjonsgrunnlag som utdyper eller supplerer de krav til kvalifikasjoner som 

er angitt i kunngjøringen.  

 

I forsyningsforskriftens § 3-1 punkt 4 fremkommer at konkurranser skal gjennomføres på en 

måte som innebærer lik behandling av leverandører og med mulighet for leverandører til å bli 

kjent med de forhold som skal vektlegges ved deltakelse og tildeling av kontrakt. 

 

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. Det er ikke stilt tilsvarende krav i 

forsyningsforskriften. 

 

I tillegg må de grunnleggende krav til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet nedfelt i 

anskaffelseslovens § 5 følges.  

 

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

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

Det er blant annet hvis leverandør er begjært konkurs, ved rettskraftig dom er kjent skyldig i 

straffbart forhold som angår yrkesmessig vandel, ikke oppfylt sine forpliktelser vedrørende 

innbetalinger av trygdeavgifter med mer. 

 

Veilederen viser til at hvor oppdragsgiver gis en rett til å avvise, er det vedkommendes skjønn 

som er utgangspunktet for avgjørelsen. Dette skjønnet er imidlertid begrenset av de 

grunnleggende prinsippene, som hensynet til god foretningsskikk, forutberegnelighet og 

likebehandling. Det er følgelig ikke mulig å bruke avvisningsreglene til å diskriminere 

utenlandske aktører. Avviser oppdragsgiver en leverandør på grunn av at tilbudet ikke er 

signert, må også andre som ikke har signert avvises, jf likebehandlingsprinsippet. Det er også 

viktig at oppdragsgiver ved vurderingen av om kvalifikasjonskriteriene er oppfylt vurderer om 

eventuelle mangler kan rettes opp ved å sette en tilleggsfrist for ettersending av dokumenter. 

Dette av hensyn til at leverandørene nedlegger store ressurser i arbeidet med å utarbeide 
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tilbud, samt at oppdragsgiver ikke avviser gode tilbud. Dette kan i visse tilfeller utledes av 

prinsippet om god forretningsskikk.  

I følge §§ 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 

(oppdragsgivers begrunnelsesplikt). 

 

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. I henhold til andre ledd skal oppdragsgiver angi leveringsmåte og tidspunkt for 

levering, men skatteattesten må foreligge senest innen tilbudsfristens utløp ved åpen 

anbudskonkurranse, innen fristen for forespørsel om å delta i en begrenset anbudskonkurranse 

eller konkurranse med forhandling, eller innen fristen for å levere veiledende tilbud i en 

dynamisk innkjøpsordning. Attestene må ikke være eldre enn 6 mnd regnet fra fristen i annet 

ledd. I følge siste ledd skal entreprenør i bygge- og anleggskontrakter tilsvarende kreve 

skatteattest i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til 

oppdraget, som overstiger en verdi på 100 000 kroner eks. mva.  

 

I følge §§ 8-8 første ledd og 17-5 første ledd skal oppdragsgiver for arbeid som skal utføres i 

Norge kreve at samtlige leverandører fremlegger en egenerklæring i samsvar med vedlegg 2 

til forskriften om at leverandøren oppfyller, eller vil oppfylle ved eventuell tildeling av 

kontrakt, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Iht. annet ledd skal 

oppdragsgiver angi innleveringsmåte og tidspunkt for innlevering. Opprinnelig gjaldt kravet 

til HMS-egenerklæring alle anskaffelser (NOU 1997:21 s 48).  Kommentarutgaven til 

offentlige anskaffelser viser til forskrift av 28. juni 2002, hvor det ble gjort unntak for 

varekontrakter. Unntaket er ikke begrunnet nærmere i forarbeidene, men bakgrunnen antas å 

være at behovet for HMS-egenerklæringer ikke er det samme ved varekontrakter hvor 

oppdragsgiver ikke skal ha utført arbeidet. 

 

Oppdragsgiver kan stille krav til leverandørens kvalifikasjoner jf §§ 8-4 og 17-4 hvor det går 

frem i første ledd at oppdragsgiver ”kan stille minimumskrav til leverandør, herunder til deres 

tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Vurderingen av leverandørens 

tekniske kvalifikasjoner skal særlig basere seg på kriterier som faglig kompetanse, 

effektivitet, erfaring og pålitelighet.”  Det fremheves i annet ledd blant annet at kravene skal 

stå i forhold til den ytelsen som skal leveres og i tredje ledd uttrykkes at kravene ikke skal 

diskriminere leverandørene på grunnlag av nasjonal eller lokal tilhørighet.  

 

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. 

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 
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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
14

. 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 eks 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. Dette gjelder anbud over terskelverdiene. Kravene til 

likebehandling, gjennomsiktighet og forutberegnelighet tilsier at oppdragsgiver må 

dokumentere at de enkelte tildelingskriteriene er vurdert. 

 

I forsyningsforskriftens § 3-1 punkt 4 fremkommer at konkurranser skal gjennomføres på en 

måte som innebærer lik behandling av leverandører og med mulighet for leverandører til å bli 

kjent med de forhold som skal vektlegges ved deltakelse og tildeling av kontrakt.  

 

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. Meddelelsen skal inneholde en 

begrunnelse for valget, i samsvar med hhv §§ 11-4 første ledd (under terskelverdi) og 20-16 

(oppdragsgivers begrunnelsesplikt) og det skal angis frist for leverandører til å klage over 

beslutningen. Fristen må
15

 være tilstrekkelig for leverandørene til å 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. 

 

Iht §§13-3 annet ledd og 22-3 annet ledd har oppdragsgiver helt frem til kontrakt er inngått 

anledning til å omgjøre beslutningen om å tildele kontrakt dersom beslutningen 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 kontrakt er 

signert selv om oppdragsgiver meddeler at kontrakten vil bli tildelt en annen leverandør. 

 

                                                 
14

 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. 
15

 Iht Veilederen 
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Protokollføring 

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

mva jf forskriftens § 3-2. For anskaffelser etter del II og III er protokollplikten mer 

omfattende enn etter del I. Departementet har laget skjemaer som er lagt ved forskriften. 

 

Forskriften pålegger oppdragsgiver å føre protokoll under hele anskaffelsesprosessen. 

Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte alle opplysninger som fremgår av 

forskriftens vedlegg 3 eller 4. Dette bidrar til at ulike instanser kan føre kontroll med at 

oppdragsgivers beslutninger er fattet i samsvar med regelverket. Protokollen gir økt 

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

motvirke kameraderi og korrupsjon. 

 

Journalføring 

Iht. arkivforskriften (forskrift av 11. desember 1998 nr 1193) § 2-6 første ledd første punktum 

skal et offentlig organ ha ”ein eller fleire journalar for registrering av dokument i dei sakene 

organet opprettar. Det følger videre av bestemmelsens første ledd annet punktum at ”alle 

inngående og utgående dokument som etter offentlegheitslova §§ 2 og 3 må reknast som 

saksdokument for organet skal registreres i journalen dersom dei er gjenstand for 

saksbehandling og har verdi som dokumentasjon”. Organinterne dokumenter registreres i 

journalen så langt organet ”finn det tenleg” jf bestemmelsens første ledd tredje punktum. 

 

I forskriftens § 3-2 er det særskilte bestemmelser om behandling av telefaks og e-post. 

”Dokument som blir avsende eller mottekne via telefaks og e-post, og som etter form og 

innhald må reknast som saksdokument for organet, skal arkivmessig behandlast som andre 

saksdokument etter denne forskrifta, jf særleg §§ 2-6, 3-1 og 3-8.” Det er det reelle innholdet i 

et dokument som er avgjørende for om en e-post eller faks skal journalføres. 

 

Riktig journalføring av dokumenter i anskaffelsesprosessen vil kunne bidra til etterlevelse av 

de grunnleggende kravene til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet i anskaffelsesloven § 5. At 

plikten til journalføring overholdes vil også gi allmennheten større muligheter for å begjære 

innsyn i en innkjøpsprosess. Innsynsretten er blant annet en viktig kontrollmekanisme for at 

det ikke tas utenforliggende hensyn i innkjøpsprosessen, herunder at korrupsjon ikke finner 

sted. 

 

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
16

.  

 

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. 

 

                                                 
16

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

departementet. 
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VEDLEGG 2 - INTERN KONTROLL SOM BEGREP 

I denne rapporten legges til grunn definisjonen på begrepet ”internkontroll” fra COSO
17

: 

”Intern kontroll defineres i videste forstand som en prosess, iscenesatt og gjennomført av 

foretakets styre, ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende 

måloppnåelse innen følgende områder;  

 Målrettet og effektiv drift 

 Pålitelig ekstern regnskapsrapportering 

 Overholdelse av gjeldende lover og regler” 

 

Uavhengig av hvilken definisjon som legges til grunn, opereres det med fem sentrale 

komponenter som ethvert internkontrollsystem er basert på
18

: 

 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. 

                                                 
17

 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
18

 Se henholdsvis Løken og COSO-rapporten 
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- 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”. 

- Informasjons- og kommunikasjonssystemene bør evalueres i henhold til om de er 

tilpasset virksomhetens behov. 

 

 Overvåking 

- 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. 

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

 

Komponentene kan settes inn i en pyramide: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollmiljø 

Risikovurdering 

Kontrolltiltak 

Informasjon  

og kommunikasjon 

Over- 

våking 


