
29. okt 2010  RAPPORT 4/10 
   

 
 
 

Follo distriktsrevisjon 
 
 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport 
 
 
 
 
 
 
 

Offentlige anskaffelser 
 
 

 
 

Enebakk kommune 
 
 
 

 
 
 



Forvaltningsrevisjon   OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE 
 
 



Forvaltningsrevisjon   OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 3 ENEBAKK KOMMUNE 
 
 

Forord 
 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune etter Kommuneloven av 
25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med forvaltningsrevisjon 
er nedfelt i lovens § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert 
på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 
det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 
(forvaltningsrevisjon). 
 

I denne undersøkelsen har Follo distriktsrevisjon vurdert innkjøpsvirksomheten i kommunen. 
Prosjektet er gjennomført i perioden mars–sept 2010. Follo distriktsrevisjon vil benytte 
anledningen til å takke kommunens kontaktperson og øvrige ansatte i Enebakk kommune som 
har bistått revisjonen i forbindelse med gjennomføringen av undersøkelsen.  
Prosjektet er gjennomført av rådgiver Even Tveter og avdelingsleder Bjørn Tore Nedregård. 
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1 Sammendrag 
 
Follo distriktsrevisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget i Enebakk kommune 
gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser foretatt av Enebakk kommune i 2009. 
Undersøkelsen er gjennomført i form av dokumentasjonsgjennomgang og intervjuer av 
sentrale innkjøpere i kommunen. I tillegg er det gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse 
blant 20 virksomhetsledere i kommunen. 
Forvaltingsrevisjonen viser at Enebakk kommune har et betydelig forbedringspotensial når 
det gjelder anskaffelser. Det er påvist svakheter i organiseringen av innkjøpsarbeidet. De funn 
som er gjort indikerer også et klart behov for økt kompetanse og bedre opplæring i hvordan 
innkjøpsarbeidet i kommune skal gjennomføres. 
Undersøkelse har avdekket store mangler i kommunens dokumentasjonsrutiner vedrørende 
anskaffelser og prosessene i tilknytning til disse. Fravær av et stort antall 
anskaffelsesprotokoller vurderes av revisjonen som et alvorlig brudd på regelverket for 
offentlige anskaffelser. 
Prosjektet har også tatt for seg utvalgte større investeringsprosjekter. Prosjektene er 
gjennomgått og vurdert i forhold til politiske vedtak, anbudsprosess, budsjetter, 
kostnadsutvikling og videre oppfølging. Konklusjonen fra denne revisjonen er at kommunen 
har en forbedringspotensial både i forhold til å utrede prosjektene i tilstrekkelig grad i forkant 
av prosjektstart, disiplin i forhold overholdelse av fullmakter, samt kontroll med 
prosjektutviklingen og økonomien i prosjektene.  
Follo distriktsrevisjon har avslutningsvis gitt en rekke anbefalinger til kommunen som bør 
vurderes nøye, da vi mener at de foreslåtte tiltakene bør kunne gi vesentlig effekt i forhold til 
en høynet kvalitet på det videre innkjøpsarbeidet i Enebakk kommune. 
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2 Innledning 
 
Bakgrunn for prosjektet 
Revisjonen skal i følge kommuneloven § 78 pkt. 2 og forskrift om revisjon § 6 og § 7 utføre 
forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i 
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Forvaltningsrevisjon innebærer videre en 
systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i 
oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. 
 
Enebakk kommune foretok i 2009 kjøp av varer og tjenester for 2701 mill kr. Samtidig blir det 
stilt stadig større krav til kvaliteten på kommunale tjenester. Effektive innkjøp kan frigjøre 
ressurser som kan brukes til økt velferd. Kommunen må derfor opptre som en profesjonell 
innkjøper og sørge for at den får mest mulig igjen for fellesskapets midler.  Dette understrekes 
også gjennom formålsparagrafen i Lov om offentlige anskaffelser som lyder: 
 

”Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å 

sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på 

forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det 

offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige 

anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.” 

 
Kontrollutvalget fattet i møte 22.10. 2009 vedtak om at det skal gjennomføres en 
forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i Enebakk kommune i 2010. Plan for prosjektet 
ble godkjent som sak 06/10 i utvalgets møte den 10.02.2010. 

 

3 Formål og problemstillinger 
 
Formål 
Prosjektet har som formål å undersøke om Enebakk kommune har rutiner som sikrer 
overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser i forbindelse med de innkjøp som gjøres. 
 
Problemstillinger 
Følgende problemstillinger er belyst i dette prosjektet: 
 
• Organisering og opplæring 

- Er det en klar organisering av innkjøpsarbeidet? 
- Er kommunens rutiner i forbindelse med innkjøp gjort kjent? 

  
• Etterlevelse av loven 

- Følges Lov om offentlige anskaffelser og kommunens rutiner i forbindelse med 
innkjøp? 

- I hvilken grad etterleves de rammeavtaler som kommunen har inngått? 
 
 
 

                                                 
1 184 mill kroner i driftsregnskapet og 86 mill kroner i investeringsregnskapet. 
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• Budsjett 
- Hvordan samsvarer vedtatte budsjetter og prosjektkostnader for utvalgte 

prosjekter? 
 
 

4 Metodisk gjennomføring 

4.1 Gjennomføring 
Problemstillingene i prosjektet er innledningsvis belyst gjennom intervju med økonomisjef, 
innkjøpskoordinator, kommunalsjef teknikk og miljø samt IINR2. Det er i tillegg gjennomført 
en nettbasert spørreundersøkelse til enhetsledere og virksomhetsledere i kommunen. 
Revisjonen benyttet verktøyet Questback til dette. Svarene ble avgitt anonymt. Undersøkelsen 
ble sendt ut til 24 enhetsledere og virksomhetsledere og lå ute i to og en halv uke, med én 
oppfølging. Det ble mottatt 20 svar, som gir en svarandel på 83 %. 
 
For å belyse problemstillingen om etterlevelse av loven er det utarbeidet en oppstilling over 
alle leverandører som Enebakk kommune har kjøpt varer og tjenester fra for over kr 100 000 i 
2009. Kjøp fra interkommunale selskaper som kommunen er deltager i, andre kommuner og 
lignende er holdt utenfor denne gjennomgangen.  Denne listen er oversendt Enebakk 
kommune som har gitt tilbakemelding på hvordan kjøpene fra de forskjellige leverandørene er 
gjort. På bakgrunn av disse tilbakemeldingene har revisjonen gjennomgått er utvalg av 
anskaffelser der vi er informert om at det er gjennomført konkurranse. Det er gjennomgått 
dokumentasjon som er fremskaffet fra de som har forestått de aktuelle innkjøpene og 
innhentet aktuell tilleggsinformasjon fra virksomhetsledere der dette har vært nødvendig.  
 
I de tilfellene det ikke er gjennomført konkurranse er disse kjøpene vurdert og kommentert. 
 
 

4.2 Dataenes reliabilitet og validitet 
 
Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av reliabilitet og validitet. 
 
Begrepet reliabilitet beskriver analysens pålitelighet. I dette ligger at pålitelighet setter krav 
til nøyaktig datainnsamling og at det ikke er skjedd systematiske feil underveis i 
innsamlingen. Begrepet validitet beskriver analysens gyldighet, det vil si hvor godt det gitte 
materialet belyser problemstillingen i en undersøkelse. 
  
Det er utarbeidet en intervjuguide hvor spørsmålene i guiden følger av problemstillingene 
som ligger til grunn for undersøkelsen. Slik operasjonalisering av problemstillingene styrker 
validiteten ved at man måler det man ønsker å måle.  
 
Spørreundersøkelsen fokuserer på de samme problemstillingene som intervjusituasjonen, men 
retter seg i større grad mot de i kommunen som skal forholde seg til innkjøpsrutinene. På 
denne måten belyses problemstillingene fra flere sider. Den høye svarprosent bidrar til styrket 
validitet. 
 
                                                 
2 Interkommunal Innkjøpsordning Nedre Romerike 
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På samme måte bidrar utførte stikkprøver av enkeltsaker til å styrke validiteten. 
  
Intervjusituasjonen gjør det også mulig å kunne oppklare misforståelser og stille 
oppfølgingsspørsmål, hvilket også bidrar til styrket reliabilitet. Det styrker også reliabiliteten 
at intervjuobjektene selv har verifisert de opplysningene de har gitt i intervjuet. Faktadelen av 
rapporten er gjennomgått og kommentert av kommunens kontaktperson. 
 

5 Hovedprinsipper i lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser 

 
Generelt 
Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) gir 
strenge rammer for hvordan det offentlige skal håndtere sine innkjøp.  LOAs formålsparagraf 
(§1) inneholder krav til at det offentlige skal bruke sine penger på en mest mulig effektiv 
måte, skal opptre forretningsmessig og med integritet og skal behandle alle tilbydere likt. Det 
er ikke anledning til å ta utenforliggende hensyn, som for eksempel et ønske om å støtte lokalt 
næringsliv3 når innkjøp skal gjøres. 
 
De grunnleggende kravene i LOA fremgår av § 5. Disse er blant annet: 
 
• En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. 
• Krav til forutberegnelighet er nødvendig for å skape tillit og økt konkurranse ved å gi 

korrekt informasjon om premisser, vilkår for prosedyrer og beslutninger som tas. 
• Krav til gjennomsiktighet tilsier at prosessen må være åpen og gjennomsiktig for å kunne 

sikre kravet om likebehandling. 
• Krav til etterprøvbarhet tilsier krav om skriftlighet i alle faser av et innkjøp, enten ved 

protokoller over terskelverdiene eller annen dokumentasjon for mindre kjøp. 
 
Hvilken del av forskriften gjelder? 
Hva slags prosedyrer som skal benyttes og hvilke deler av FOA som kommer til anvendelse, 
bestemmes i hovedsak av anskaffelsens samlede verdi (eks. mva). 
 
Del I av forskriften gjelder alle anskaffelser som omfattes av forskriften, uavhengig av verdi. 
Ved anskaffelser opp til 500 000 kr (ofte omtalt som direkte anskaffelser) kan kommunen 
velge å bruke bare denne delen av forskriften. I noen tilfeller kan kommunen velge å bruke 
bare del I av forskriften også dersom anskaffelsen er mellom 500 000 kr og 1,6 mill kr. Dette 
gjelder blant annet dersom det bare finnes én leverandør i markedet, hasteanskaffelser og 
usedvanlig fordelaktig tilbud, jf FOA § 2-1(2). Videre kan kommunen velge å følge bare del I 
for kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester som kjøpes fra en ideell organisasjon, 
jf FOA § 2-1(3). 
 
FOA del I gir få eksplisitte krav til hvordan anskaffelsen skal foretas. Det er blant annet ikke 
krav om kunngjøring. Kommunen må likevel sørge for å overholde de grunnleggende kravene 
til konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. 
 

                                                 
3 FOA § 3-1(2) 
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For anskaffelser mellom 500 000 kr og 1,6 mill kr (for bygge- og anleggskontrakter 40,5 mill 
kr)4, gjelder FOA del II i tillegg til del I. For slike anskaffelser kreves det nasjonal 
kunngjøring på Doffin. Kommunen kan velge mellom åpen/begrenset anbudskonkurranse 
eller konkurranse med forhandling. 
 
Anskaffelser over 1,6 mill kr omfattes av forskriftens del I og del III. Disse skal lyses ut i hele 
EØS-området. 
 
Alle anskaffelser over 100 000 kr skal dokumenteres med protokoll, – for kjøp mellom 
100 000 kr og 500 000 kr en forenklet protokoll, og for kjøp over 500 000 kr fullstendig 
protokoll. 
 
For alle kjøp, også under 100 000 kr, gjelder regelen om at kommunen fortløpende skal 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. 
 
Tabellen under gir en oversikt over hvilke krav som gjelder for offentlige anskaffelser av 
varer og tjenester: 
Anskaffelsens 
verdi 

FOA Kunngjøring Prosedyrer Dokumentasjon 

0-500 000 kr Del I Ingen krav Valgfritt - 0-100 000 kr: ikke 
protokollplikt, men kravet 
til etterprøvbarhet gjelder. 

- Over 100 000 kr: Protokoll 
500 000-1,6 
mill kr 

Del I 
og II 

Nasjonal - Åpen 
anbudskonkurranse 

- Begrenset 
anbudskonkurranse 

- Konkurranse med 
forhandling 

Protokoll 

Over 1,6 mill 
kr 

Del I 
og III 

EØS-området - Åpen 
anbudskonkurranse 

- Begrenset 
anbudskonkurranse 

- Konkurransepreget 
dialog 

- Konkurranse med 
forhandling 

Protokoll 

 
Reglene om beregning av terskelverdier er fastsatt i forskriftens § 2-3. Hovedregelen er at 
verdien på en anskaffelse beregnes på grunnlag av det samlede beløp kommunen kan komme 
til å betale. Dersom anskaffelsen består av flere kontrakter, skal verdien av alle kontraktene 
legges sammen, jf FOA § 2-3(1). Et innkjøp kan ikke deles opp i den hensikt å unngå at 
bestemmelser i forskriften ikke kommer til anvendelse, jf FOA § 2-3(4). 
 
Dersom man anskaffer ensartede varer eller tjenester, skal verdien av disse legges sammen, jf 
FOA § 2-3(8).  
 

                                                 
4 Terskelverdier i 2010 
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Verdien på en kontrakt skal beregnes for hele avtaleperioden, og eventuelle opsjoner skal 
også regnes med. 
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6 Organisering/opplæring 
 
 
 

6.1 Revisjonskriterier 
 
Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift regulerer strengt hvordan kommunen 
skal foreta sine innkjøp. Dette regelverket er også svært omfattende. Skal kommunen kunne 
opptre i samsvar med de krav som stilles, må det være gode overordnede systemer, god 
opplæring, god oppfølging og gode holdninger i organisasjonen. 
 
Enhver kommune bør legge til rette for at innkjøp blir foretatt i tråd med regelverket. Dette 
går både på praktisk tilrettelegging, rutiner og retningslinjer, opplæring og oppfølging av 
ansvarlig personell, samt gode kontrollrutiner. Klar plassering av ansvaret gjør det også lettere 
for kommunen å sikre og kontrollere at enhver anskaffelse blir basert på konkurranse. 
 
Overtredelser av regelverket kan sette kommunen i et betydelig erstatningsansvar. I tillegg vil 
overtredelser også kunne medføre omdømmemessige belastninger for kommunen. Det er 
derfor vesentlig at kommunen har en tydelig organisasjon som setter klare retningslinjer for 
ansvar i tilknytning til innkjøpsoppgavene.  
 
For at ansvarlig personell i kommunen skal ha kunnskap om både kommunens reglementer og 
overordnet regelverk, er det avgjørende at det er gjennomført tiltak som forankrer disse i 
kommunen.  Det er følgelig også viktig at kommunens rutiner er tilstrekkelig kjent blant de 
som skal foreta innkjøp. 
 
 
Revisjonen har lagt til grunn følgende kriterier for å belyse problemstillingen: 

 
• Enebakk kommune bør ha en tydelig ansvarsstruktur for gjennomføring av innkjøp. 
• Kommunen bør ha gode rutiner og retningslinjer for sine anskaffelser. 
• Ansvarlig personell bør ha den nødvendige kompetanse i å foreta innkjøp. 
• Det bør være gjennomført opplæringstiltak for personell med ansvar for innkjøp. 
 

6.2 Faktabeskrivelse 
 
Generelt 
 
Enebakk kommune har en desentralisert innkjøpsmodell ved at det er den enkelte enhet/ 
virksomhet som forestår anskaffelsen uavhengig av verdi. Det er ikke utarbeidet spesielle 
rutiner eller reglementer som regulerer hvordan innkjøp skal gjennomføres i kommunen.  
Enebakk kommune er deltager i Interkommunal Innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)5. 
IINR har utarbeidet diverse sjekklister og veiledere. Disse er tilgjengelig på 
innkjøpsordningens hjemmeside. Det er IINR som forestår inngåelse av rammeavtaler som 

                                                 
5 De deltagende kommunene er: Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Nittedal, Rælingen og Sørum 

• Er det en klar organisering av innkjøpsarbeidet? 
• Er kommunens rutiner i forbindelse med innkjøp gjort kjent? 
 



Forvaltningsrevisjon   OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 13 ENEBAKK KOMMUNE 
 
 

kommunen er deltager i. Dette dekker en stor del av kommunens innkjøpsbehov. Det er 
opplyst at innkjøp av varer og tjenester etter kunngjøring eller som begrenset 
anbudskonkurranse derfor skjer i liten grad. De større anskaffelsene styres i hovedsak av 
teknisk avdeling gjennom de investeringsprosjektene som gjennomføres. 
 
IKT anskaffelser gjennomføres av Øyeren IKT som er et interkommunalt IKT- samarbeid 
mellom kommunene Fet, Rælingen og Enebakk.  
 
Det er ingen sentralisert arkivering i kommunen av aktuelle dokumenter som angår de 
forskjellige anskaffelsene. Dokumentasjonen arkiveres hos den enkelte som forestår 
innkjøpet. 
 
Med denne modellen for innkjøp er det opplyst at det kan være en utfordring for kommunen å 
fange opp direkte innkjøp som enhetene foretar hver for seg men som samlet sett utgjør et 
omfang som skulle tilsi at det kan ligge til rette for en rammeavtale. 
 
IINR har gjennomført kurs i mai 2010 for de av kommunens ansatte som er involvert i  
innkjøp. Det er opplyst at siste kurs før dette ble gjennomført for 2 år siden. 
 
IINR har to ansatte og skal bidra med rutiner og kompetanse til deltagerkommunene. IINR er 
også ansvarlig for å inngå rammeavtaler på vegne av deltagerkommunene. IINR er dessuten 
rådgivere for deltagerkommunene og har opplyst at de gjerne ser at de brukes mer i denne 
rollen.  Det avholdes hver uke et telefonmøte med innkjøpsansvarlig i kommunen. 
 
Enebakk kommune har en 30 % stilling som innkjøpsansvarlig i sentraladministrasjonen. 
Denne stillingen har ansvaret for kommunikasjonen og koordineringen mellom IINR og 
kommunen. Det er også opplyst at innkjøpsansvarlig kontrollerer alle innkomne fakturaer opp 
mot de firmaer kommunen har avtale med før fakturaen sendes til enhetene for attestasjon og 
anvisning.  
 
I Enebakk kommune er det også etablert roller som fagansvarlige og produktansvarlige. 
Normalt er det virksomhetsleder som er fagansvarlig mens produktansvarlig gjerne er de 
fagpersoner som gjør avrop på rammeavtaler. 
 
I den nettbaserte spørreundersøkelsen revisjonen har sendt til enhetsledere og 
virksomhetsledere, ble det innhentet tilbakemelding på hvor ofte disse foretar anskaffelser til 
sin enhet eller virksomhet. Svarene fordelte seg slik: 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Noen ganger pr. uke 31,6 % 6 
 2 Noen ganger pr. måned 31,6 % 6 
 3 Noen ganger i kvartalet 10,5 % 2 
 4 Noen ganger i halvåret 10,5 % 2 
 5 Noen ganger i året 10,5 % 2 
 6 Sjelden eller aldri 5,3 % 1 
 Total  19   
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Revisjonen har også spurt enhetsledere og virksomhetsledere om det er utpekt andre i enheten 
med særskilt ansvar for innkjøp. Nesten 60 % svarer ja på dette, og bare en av disse svarer at 
vedkommende ikke har fått tilstrekkelig opplæring.  
 
Av de spurte svarer om lag 67 % at de er mer enig enn uenig i at organisering og 
ansvarsforhold i forhold til innkjøp i kommunen, er tilstrekkelig klargjort. Flere har  kommet 
med innspill på hva kommunen kan forbedre på dette området. Vi har bl.a. registrert følgende 
temaer på tilbakemeldingene: 
 

- Bedre samarbeid med innkjøpsansvarlig. 
- Øke ressurser for å bedre prosedyrer og sikre nødvendig dokumentasjon. 
- Sørge for økt kompetanse innenfor innkjøp. 
- Prosjektleder bør i større prosjekter også ha ansvar for anskaffelser av tilhørende utstyr 

bl.a. på uteområder. 
 
Når det gjelder spørsmål om forslag til endringer kommunen bør gjøre til sine rutiner og 
retningslinjer, har vi bl.a. registrert følgende tilbakemeldinger: 
 

- Avtalene bør ligge mer tilgjengelig 
- Tettere samarbeid med IINR. 
- La prosjektledere ha ansvar for større innkjøp 
- Sikre at alle følger de inngåtte avtaler. 

 
 
 Kompetanse hos ansvarlig personell 
 
Enhetsledere og virksomhetsledere ble bedt om å ta stilling til hvordan lovverk er gjort kjent. 
Svarene fordeler seg som følger (flere svar kan krysses av): 
 
Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ved ansettelsen 10,5 % 2 
 2 Veiledning fra økonomiavdelingen 57,9 % 11 
 3 Veiledning fra Interkomunal innkjøpsordning  68,4 % 13 
  Nedre Romerike (IINR)   
 4 Opplæring/kurs 47,4 % 9 
 5 Utdelt materiale 10,5 % 2 
 6 Via kolleger 31,6 % 6 
 7 Informasjon på intranett 26,3 % 5 
 8 Regelverk er ikke gjort kjent 5,3 % 1 
 9 Annet, spesifiser her 5,3 % 1 
 Total  19 
  
 
Svarene viser at IINR og økonomiavdelingen har gitt veiledning til de fleste av de som har 
svart mens om lag halvparten oppgir å ha vært på kurs. Det er en person som oppgir at 
regelverket ikke er gjort kjent. 
 
Når det gjelder kunnskapen om lov og forskrift om offentlige anskaffelser, fordeler svarene 
seg slik: 
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Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1 angir 
”ingen formening”. 
 
Av tabellen ser vi at i overkant av 35% har svart at de er mer uenig enn enig i at de har god 
kunnskap om lov og forskrift. Samtidig ser vi at hovedvekten av de spurte mener å ha middels  
kunnskap.  Hvis vi ser på svarene ut i fra hvor ofte den enkelte foretar innkjøp viser svarene at 
de som foretar anskaffelser noen ganger i halvåret eller sjeldnere oppgir å ha lavere kunnskap 
om lov og forskrift enn de som foretar innkjøp oftere.  
 
Vi har også spurt i hvilken grad den enkelte har kjennskap til de maler og veiledere som IINR 
har utarbeidet og hvor dekkende disse er for den enkelte når innkjøp foretas.  
 

 
 
 
 



Forvaltningsrevisjon   OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 16 ENEBAKK KOMMUNE 
 
 

 
Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1 angir 
”ingen formening”. 
 
Av tabellene ser vi at det er om lag 40 % av de som har svart som er mer uenig (alt. 1, 2 og 3) 
enn enig i at de har god kjennskap til IINR sine maler og rutiner. Hovedtyngden av de som 
har svart mener at disse er dekkende når innkjøp skal gjøres. Imidlertid er det 26 % som har 
ikke har noen formening om disse er dekkende. På disse spørsmålene er det bare mindre 
forskjeller mellom de som oppgir å foreta ofte eller sjelden innkjøp. 
 
 
Opplæring 
 
I vår spørreundersøkelse har vi spurt om det er spesielle områder innenfor innkjøp der 
respondentene ønsker opplæring. 11,1 % har svart ja, 61,1 % nei mens 27,8 % svarte vet ikke. 
Noen hadde også begrunnet svaret sitt nærmere. Blant annet er følgende områder for 
opplæring  registrert:  
 

- Forhandling av nye avtaler. 
- Hvordan legge ut prosjekter på Doffin. 
- Generell kunnskap. 

 
Videre har vi spurt om enheten har inngått egne rammeavtaler i tillegg til de som er inngått av 
IINR. En respondent har svart positivt på dette, og oppgir dette til å være renhold. 
 
Vi har også spurt om respondentene ser områder med potensiale for nye avtaler. Litt over 
halvparten (55 %) svarer ja til dette, og har gitt følgende innspill:  
 

- ”På transport av pasienter til dagavdelingen.” 
- ”idrettsutstyr” 
- ”Møbler” 
- ”Matvarer HK” 
- ”Ute-leke apparater” 
- ”Vikarbyråer” 
- ”IKEA” 
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- ”Annonsering” 
- ”Renholdsområdet” 
- ”Rørleggertjenester” 
- ”Konsulenttjenester” 
- ”Juridisk bistand” 

 

6.3 Vurderinger  
 
Enebakk kommune sin desentraliserte innkjøpsmodell gjør at ansvaret for innkjøp er fordelt 
på mange personer i kommunen. Over halvparten av de som er spurt oppgir også at det er 
andre i enheten som har særskilt ansvar for innkjøp.  Det er ansatt en person i 30 % stilling 
som innkjøpsansvarlig. Denne personen har etter det som er opplyst ingen rolle i det løpende 
innkjøpsarbeidet som gjøres. Enebakk kommunen har på bakgrunn av denne organiseringen 
liten sentral kontroll og oppfølging av det innkjøpsarbeidet som gjøres ute i organisasjonen.   
 
Det er pr. i dag ikke laget noen skriftlig ansvarsstruktur for kommunens innkjøpsvirksomhet. 
Dette bør etter revisjonens mening være på plass slik at de forskjellige rollene blir avklart. Det 
er her også viktig å få avklart den innkjøpsansvarliges rolle, ansvarsområde og 
arbeidsoppgaver. IINR er også en bidragsyter av kompetanse inn i innkjøpsarbeidet til 
Enebakk kommune. Hvilken rolle de skal ha i tillegg til det å være ansvarlig for rammeavtaler 
bør også avklares og kommuniseres i tilstrekkelig grad ut til de som skal gjennomføre 
anskaffelser. Revisjonen har mottatt noen innspill fra virksomhetsledere som støtter dette og 
kommer med forslag til endringer. Vi tar ikke stilling til hvilke av disse forslagene som 
eventuelt bør følges opp, men mener at noen av innspillene fortjener en oppfølging. Dette er 
en oppgave som kommunen bør ta tak i og vurdere nærmere.  Viktigheten av å ha tydelige 
ansvarsstrukturer påpekes også i de ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”6 
hvor det er påpekt at ansvar og roller i anskaffingsprosessen må definerast tydeleg. 
 
Etter revisjonens mening bør det vurderes å samle ansvaret for gjennomføringen av alle 
anskaffelser over kr 500 000 sentralt i kommunen. Det bør også vurderes å innføre en 
kvalitetssikringsordning for innkjøp under denne grensen.  Dette for å sikre at kompetansen 
rundt det å forestå anbudsinnhentinger er tilstrekkelig høy, slik at regelverket blir fulgt. Dette 
vil også bidra til en sterkere sentral forankring av innkjøpsarbeidet i kommunen, noe IINR 
også har påpekt.  
 
Enebakk kommune har ikke utarbeidet rutinebeskrivelser eller retningslinjer for innkjøp. 
IINR har imidlertid utarbeidet diverse sjekklister/ maler og veiledere som er tilgjengelig på 
dennes hjemmeside. I den gjennomførte spørreundersøkelsen svarer en stor andel av de spurte 
at de ikke har god kjennskap til disse sjekklistene og malene. Etter vår oppfatning bør man få 
en tydeligere forankring av de maler og sjekklister som skal brukes. Dette bør gjøres ved at 
disse fremstår samlet sammen med en utarbeidet rutinebeskrivelse hvor det klart framgår 
hvilke framgangsmåter og dokumenter som skal brukes i forbindelse med de innkjøp som skal 
gjøres i Enebakk kommune. Arkiveringsrutiner for dokumenter som er relevante for de 
innkjøpene som gjøres bør også framgå av en slik ”rutinebeskrivelse”.  Dette støttes også av 
de ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane” her fremgår det at kommunen bør ha 

tydelege retningslinjer for anskaffingar. 

                                                 
6 En arbeidsgruppe oppnemnd ved brev frå Kommunal‐ og regionaldepartementet 28.november 2008. KRD, arbeidsgruppa hadde følgende 
mandat: Arbeidsgruppa skal føreslå tiltak lokalt og nasjonalt for å styrkja eigenkontrollen i kommunar og fylkeskommunar. 
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Når det gjelder kompetanse, registrerer vi at en del av de vi har spurt oppgir å ha mindre god 
kjennskap til lov og forskrift. De som foretar sjeldent innkjøp er de som har oppgitt å ha minst 
kunnskap.  Vi ser det som positivt at det er gjennomført kurs i mai 2010 men før dette oppgis 
det at det er to år siden forrige kurs ble avholdt. Etter vår oppfatning synes det som det gis for 
lite opplæring på dette området, dette gjenspeiler seg også i de svarene som blir gitt. De fleste 
oppgir også veiledning fra økonomiavdelingen og IINR som den største kilden til kunnskap. 
Enebakk kommune har en utfordring i å sørge for at alle som skal foreta innkjøp til enhver tid 
har tilstrekkelig kompetanse. Ut i fra den modellen man har i dag, hvor ansvaret er fordelt på 
mange personer, kan dette synes vanskelig i og med at mange sjeldent foretar innkjøp. 
Revisjonen finner det litt underlig at det bare er 11% som har svart at de ønsker opplæring 
innen spesielle områder i og med at 35 % har svart at de er mer uenig enn enig i at de har god 
kunnskap om lovverket. De som har oppgitt at de ønsker opplæring innen spesielle områder 
har kommet med innspill på hva dette kan være. Disse bør kommunen ta med videre i 
vurderingen av hvilken opplæring som skal gis framover. Etter revisjonens mening bør man 
ha et kontinuerlig fokus på kompetanse, slik at man i størst mulig grad er i stand til å etterleve 
de lover og regler som foreligger. 
 
Enebakk kommune har ikke noe sentralt arkiv eller arkiveringsrutine for dokumenter eller 
dokumentasjon i forbindelse med de offentlige anskaffelser som foretas. Etter revisjonens 
oppfatning må dette foreligge. Uten en slik sentral arkivering av viktige dokumenter i slike 
saker vil ikke kravet til etterprøvbarhet og åpenhet bli tilfredsstilt. Det vil også være en stor 
risiko for at sentrale dokumenter blir vanskelig å finne igjen både ved sykdom eller når 
sentrale personer slutter.  
 

6.4 Konklusjon  
 
Etter revisjonens oppfatning bør det foreligge en skriftlig ansvarsstruktur for det 
innkjøpsarbeidet som skal drives i Enebakk kommune. Ansvarsdelingen mellom 
virksomhetsledere, innkjøpsansvarlig og IINR må tydeliggjøres i et slikt dokument. 
Innkjøpsarbeidet fremstår i dag som lite forankret sentralt i kommunen. For å få en sterkere 
forankring av innkjøpet sentralt i kommunen bør det etter revisjonens mening også vurderes å 
samle ansvaret for gjennomføringen av alle anskaffelser over kr 500 000 sentralt i kommunen. 
Det bør også vurderes å innføre en kvalitetssikringsordning for innkjøp under denne grensen. 
 
Det er ikke utarbeidet rutinebeskrivelser eller retningslinjer for innkjøpsarbeidet i Enebakk 
kommune. De sjekklister og maler som IINR har utarbeidet synes ikke å være tilstrekkelig 
kjent for de som skal foreta innkjøp. Etter vår oppfatning bør man få en tydeligere forankring 
av de maler og sjekklister som skal brukes. Dette bør gjøres ved at disse fremstår samlet 
sammen med en utarbeidet rutinebeskrivelse hvor det klart framgår hvilken framgangsmåte 
og hvilke  dokumenter som skal brukes i forbindelse med de innkjøp som skal gjøres i 
Enebakk kommune. Rutinebeskrivelse for arkivrutiner bør også inngå her. 
 
Enebakk kommune bør også sørge for å ha en mer jevnlig påfylling av kompetanse gjennom 
kurs til sine ansatte som forestår innkjøp.  
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7 Etterlevelse av loven 
 

 

 
 

7.1 Revisjonskriterier 
 
Regelverket om offentlig anskaffelser er utformet i Lov om offentlige anskaffelser (LOA) av 
16. juli 1999 og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006. 
 
Lovens § 5 sier at en anskaffelse skal, så langt det er mulig, være basert på konkurranse. 
Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og 
etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Oppdragsgiveren skal opptre i 
samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne 
saksbehandlingen og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. 
 
Krav om konkurranse 
Av Forskrift om offentlig anskaffelser § 3-1, framgår det at kravet om konkurranse gjelder 
uansett anskaffelsesprosedyre. Kravet til konkurranse gjelder uavhengig av verdi. 
Forskriften beskriver også i § 8-1 hva konkurransegrunnlaget skal inneholde. Dette gjelder 
hva som skal anskaffes, anskaffelsesprosedyre og hvilke kriterier som vil bli brukt for 
tildeling av kontrakt, hvordan tilbudene skal utformes samt frister og kontraktsbetingelser. 
Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av 
objektive og ikke-diskriminerende kriterier.7 
 
Krav til likebehandling 
Av § 3-1 (4) i forskriften fremgår det 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 deltagelse og tildeling av kontrakt. 
 
Hensynet til forutberegnelighet 
Av LOA § 5 følger at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet ivaretas i 
hele anskaffelsesprosessen. Med forutberegnelighet må forstås at leverandørene i enhver fase 
av en konkurranse skal ha kunnskap om hvordan anskaffelsesprosedyren blir gjennomført, 
herunder at de har kunnskap om grunnlaget for de beslutninger som skal tas. Oppdragsgivers 
plikt til å hensynta forutberegnelighet, innebærer først og fremst at oppdragsgiver må 
informere markedet og leverandørene om premissene, vilkårene og forutsetningene for de 
anskaffelsesprosedyrer som gjennomføres og de beslutninger som skal tas. Dette skjer i 
kunngjøringer og i konkurransegrunnlaget for den enkelte anskaffelse.  
 
Hensynet til gjennomsiktighet 
Av LOA § 5 følger at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til gjennomsiktighet ivaretas i 
anskaffelsesprosessen. Kravet om å sikre gjennomsiktighet innebærer videre også en generell 
plikt til å sikre innsyn i anskaffelsesprosessen. Reglene om kunngjøring, og kravene om at 
alle prosedyrer, krav og kriterier skal gjøres kjent på forhånd, og at de ikke kan endres 

                                                 
7 LOA § 5, fjerde ledd. 

• Følges lov om offentlige anskaffelser og kommunens rutiner i forbindelse med 
innkjøp? 

• I hvilken grad etterleves de rammeavtaler som kommunen har inngått? 
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underveis, er uttrykk for kravet til gjennomsiktighet. Også oppdragsgivers plikt til å begrunne 
sine avgjørelser i ettertid er et uttrykk for gjennomsiktighet.  
 
Hensynet til etterprøvbarhet 
Av LOA § 5 følger at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til etterprøvbarhet ivaretas i 
anskaffelsesprosessen. Deltakerne i en konkurranse – og andre interesserte – skal til enhver 
tid skal ha mulighet til å forvisse seg om at anskaffelsesprosedyren er gjennomført i samsvar 
med de regler som gjelder for den aktuelle anskaffelsen. I realiteten innebærer kravet til 
etterprøvbarhet et dokumentasjonskrav knyttet til alle oppdragsgivers vurderinger, 
beslutninger og handlinger i tilknytning til anskaffelsesprosedyrene. Kravet om å sikre 
etterprøvbarhet pålegger i realiteten oppdragsgiver å utarbeide interne dokumentasjonsrutiner 
knyttet til hele anskaffelsesprosessen, uavhengig av hvilken anskaffelsesprosedyre som 
anvendes. 
  
Oppdragsgiver skal snarest gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom forespørselen 
om å delta i konkurransen eller tilbudet avvises, jf. forskriftens § 11-14. Oppdragsgivers 
beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt meddeles til leverandørene i samsvar med § 
13-3 og § 22-3 (meddelelse om hvem som skal tildeles kontrakt). Dersom en leverandør 
skriftlig anmoder om det, skal det senest innen 15 dager etter at anmodningen er mottatt gis 
en nærmere begrunnelse om hvorfor deres forespørsel om å få delta er forkastet, tilbudet er 
avvist eller hvorfor deres tilbud ikke er valgt. Dersom kontrakt er tildelt, skal navnet på den 
som fikk kontrakten opplyses sammen med det valgte tilbudets egenskaper og relative 
fordeler. 
 
På bakgrunn av lov, forskrift og kommunens egne rutiner (jf kap 6), har revisjonen lagt 
følgende revisjonskriterier til grunn i undersøkelsen av offentlige anskaffelser: 
 

• Anskaffelser over 500.000 kr skal være kunngjort. 
• For anskaffelser over 100.000 kr skal det foreligge protokoll. 
• Grunnprinsippene om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal ivaretas. 
• Anskaffelser skal være dokumentert i kommunens arkiv. 
• Kommunen bør ha oversikt over sine rammeavtaler. Disse skal være gyldige og bør 

være kjent i virksomhetene for dem som de er relevante for. 
• Kommunen skal foreta innkjøp hos sine avtalepartnere. 

 
 

7.2 Faktabeskrivelse 

7.2.1 Etterlevelse - generelt 
Når det gjelder kjennskapen til kommunens rammeavtaler, er enhetsledere og 
virksomhetsledere blitt bedt om å ta stilling til dette på følgende måte: 
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Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. 
 
Tabellen over viser at 58 % av de som har svart ser ut til å kjenne avtalene godt (alt. 5 og 6). 
Om lag hver 4. respondent har gitt uttrykk for uenighet i forhold til denne påstanden (alt. 2 og 
3). 
 
Vi har også bedt om tilbakemelding på om hvor ofte det foretas innkjøp utenom rammeavtaler 
når slike finnes: 
 

 
Svaralternativ 1 angir ”svært ofte” mens alternativ 6 angir ”aldri”.  Alternativ -1 angir ”ingen 
formening”. 
 
Svarene viser at det i hovedsak kjøpes fra de man har rammeavtale med, men samtidig kan 
man se av de svarene som er gitt at dette ikke alltid gjøres. Kun en av ti mener at enheten/ 
virksomheten alltid har vært lojal i forhold til inngåtte rammeavtaler (alt. 6). 
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Svaralternativ 1 angir ”svært ofte” mens alternativ 6 angir ”aldri”.  Alternativ -1 angir ”ingen 
formening”. 
 
Av tabellen over ser vi at nesten halvparten av de som svarer aldri foretar direkte kjøp uten 
konkurranse. Nesten 16 % har ingen formening om dette. 
 
Selv om tilbakemeldingene tyder på at rutinene i hovedsak overholdes, registrerer vi at det er 
noen få som medgir at dette ikke alltid skjer.  
 
 
Når det gjelder årsaken til at innkjøpsbestemmelsene ikke ble fulgt, har vi mottatt noen svar 
hovedpunktene i disse er: 
 

- Bedre priser fra andre leverandører. 
- Ikke tilfredsstillende produkter 
- Hurtig levering 

 
 

7.2.2 Gjennomgang av kommunens innkjøp 
 
I følge Enebakk kommunes regnskap er det kjøpt varer og tjenester samt foretatt overføringer 
til andre med 184 mill kroner i driftsregnskapet i 2009. I investeringsregnskapet utgjør 
tilsvarende beløp 86 mill kroner i 2009. 
 
Vi har foretatt en gjennomgang av reskontroen for å kunne ”luke” ut kjøp som ikke er 
omhandlet av lov om offentlige anskaffelser eller på annen måte er ansett for å havne utenfor 
kontrollen i dette prosjektet.  Kjøp på rammeavtaler er også holdt utenom. 
 
Revisjonen har på bakgrunn av reskontroen til Enebakk laget en liste på 56 leverandører som 
det totalt sett er kjøpt varer og tjenester for 26 mill kroner i 2009. Dette er leverandører hvor 
det er kjøpt varer og tjenester for over kr 100 000 i 2009.  Vi har bedt om å få en 
tilbakemelding på hvordan kjøpene hos leverandørene har foregått. Enebakk kommune har 
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gitt opplysninger om at kjøp for om lag 7 mill kroner er gjennomført etter konkurranse. Dette 
utgjør til sammen 17 leverandører. Av disse er det plukket ut 6 leverandører hvor vi har 
gjennomgått den dokumentasjonen som Enebakk kommune har fremskaffet i forbindelse med 
disse kjøpene. 
 
De kjøpene som er foretatt uten konkurranse, eller hvor Enebakk kommune ikke har redegjort 
for hvordan ansaffelsen er håndtert, er omtalt under punkt 7.2.2.2. 
 
 

7.2.3 Kjøp etter konkurranse 
 
Kjøp i driftsregnskapet 

Sak 
Tilstrekkelig 

kunngjort 
Konkurranse 
gjennomført 

Like-
behandling 

Forut-
beregnlighet 

Gjennom-
siktighet 

Etter-
prøvbarhet 

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
6 - - - - - - 

 
 

Kommentarer: 
 
Sak 6: Dette gjelder maling av kommunale bygninger. Det er opplyst at det er hentet inn 
priser fra flere leverandører, men dokumentasjon for at dette er gjort er ikke blitt fremlagt. 
Protokoll er heller ikke fremlagt. 
 
 
Kjøp i investeringsregnskapet 

Sak 
Tilstrekkelig 

kunngjort 
Konkurranse 
gjennomført 

Like-
behandling 

Forut-
beregnlighet 

Gjennom-
siktighet 

Etter-
prøvbarhet 

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
2 Ja Ja Delvis Delvis Ja Ja 
3 Nei Delvis Nei Nei Ja Ja 
4 Nei Delvis Nei Nei Ja Ja 

 

Kommentarer: 
Sak 1: Dette gjelder utvidelse av Ytre Enebakk og Flateby barnehage. Opprinnelig valgt 
leverandør gikk imidlertid konkurs før utbygging av Flateby barnehage ble påbegynt. 
 
Sak 2 gjelder utvidelse av NAV- kontoret. Arbeidet her har vært delt opp i bygningsmessige 
arbeider hvor det ble gjennomført en begrenset anbudsinvitasjon til 4 leverandører. To anbud 
ble levert inn. For ventilasjon har det også vært foretatt en begrenset anbudsinvitasjon til 4 
leverandører, det kom inn tilbud fra samtlige. Når det gjelder elektroarbeider er dette kjøpt på 
den rammeavtalen som Enebakk kommune har på dette området. Rørleggerarbeidet er kjøpt 
som en direkte anskaffelse. Denne har utgjort kr 109 000 eks. mva. De endelige kostnadene 
for den bygningsmessige delen gikk langt utover det opprinnelige tilbudet fra den valgte 
leverandøren. Totalt ble det fakturert 1,7 mill mer enn det opprinnelige tilbudet var på. 
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Sak 3: Dette gjelder utbygging veikryss Vågsenteret. Her ble prosjektet betydelig utvidet etter 
at prosjektet ble igangsatt. Prosjektet ble totalt sett 5,9 mill kroner dyrere enn den 
opprinnelige kontrakten.  
 
Sak 4: Dette gjelder utbedringsarbeider gjort på Enebakk kirke. Det ble først lyst ut et anbud 
om tømrerarbeid på kirken. Dette medførte at det kom inn ett tilbud. Man så etter hvert at det 
ville være en fordel å samkjøre en del arbeid med det som skulle gjøres i forbindelse med 
utbedring av taket. Dette arbeidet er ikke blitt utlyst. Det er opplyst at byggekomiteen 
vurderte at det var liten interesse fra andre tilbydere i denne saken, og at det derfor ble sendt 
forespørsel til det selskapet som allerede hadde fått anbudet om tømrerarbeidet om de kunne 
gjøre dette også. Totalpris for utbedringsarbeider på taket var 2,3 mill kroner eks. mva. Det er 
følgelig ikke gjennomført konkurranse på dette arbeidet. Det er i tillegg utlyst konkurranse i 
forbindelse med både malerarbeidet og sandblåsing av vegger. Når det gjaldt maling av 
veggene kom det inn 4 tilbud, det billigste ble forkastet da dette ikke innholdt 
materialkostnader i tilstrekkelig grad.    
 
 

7.2.4 Kjøp gjort uten konkurranse 
Revisjonen har bedt Enebakk kommune om å fremskaffe dokumentasjon på at det er 
gjennomført konkurranse ved anskaffelser fra 56 leverandører i 2009. Anskaffelsene beløper 
seg totalt sett til kr 26 mill kroner. Kommunen har ikke kunnet fremskaffe dokumentasjon for 
anskaffelser som i alt utgjør 19 mill kroner av dette. Dette gjelder kjøp fra 33 leverandører, 
altså 59 % av utvalget og fordeler seg på følgende områder: 
 

• Behandlingshjem for døve og døvblinde   kr  3 233 424 
• Institusjon for barne- og ungdomsvern   kr  2 640 000 
• Habiliteringssenter for barn og unge    kr  2 360 305 
• Overvåkningsutstyr renseanlegg og pumpestasjoner kr  1 639 229 
• Omsorgs- og behandlingstilbud til barn og unge  kr  1 291 735 
• Annonseservice      kr     813 121 
• Vaskeritjenester      kr     770 214 
• Avløpsslam       kr     731 299 
• Kjemikalier til renseanlegg     kr     705 121 
• Alternativ skoletilbud og avlastning    kr     572 025 
• Transport / containerutleie     kr     461 755 
• Advokattjenester      kr      567 915 2 stk. 
• Rørleggertjenester      kr      306 207 
• Renholdstjenester      kr      267 454 
• Hotell/ seminarer      kr      214 939 
• Trygghetsalarmer      kr      214 179 
• Psykologtjenester      kr      213 768 
• Vakttjenester       kr      459 795 
• Konsulenttjenester      kr      176 875 
• Lekeapparater       kr      165 561 
• Skoleskyss       kr      155 210 
• Asfaltarbeid       kr      135 625 
• Kjøling       kr      130 730 
• Læremidler       kr      123 280 
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• Maskiner og utstyr      kr      121 179 
• Formingsmateriell      kr      117 984 
• Anleggsgartner       kr      113 775 
• Arkitekt       kr      102 300 

Sum        kr 18 805 004 
 
 
Kommentarer: 
 
Enebakk kommune har opplyst at kjøp av overvåkningsutstyr til renseanleggene er gjort uten 
konkurranse med bakgrunn i at dersom man skulle gått ut med anbud på dette kjøpet måtte 
alle pumper på renseanlegget skiftes, noe som hadde gitt en betydelig merkostnad for 
kommunen.  
 
Når det gjelder levering av avløpsslam har kommunen i møte redegjort for at de har ansett at 
dette selskapet er det eneste som kan levere denne tjenesten.  
 
Det har vært forsøkt å få til en felles innkjøpsavtale av kjemikalier til renseanleggene 
gjennom IINR  men dette har ikke lykkes pga. forskjellige behov fra de enkelte kommunene. 
 
Når det gjelder vakttjenester er det for deler av dette beløpet oppgitt at dette gjaldt en hastesak 
i forbindelse med en hendelse i et bokollektiv.  
 
Enebakk kommune har rammeavtaler både med advokater og psykologer i forbindelse med 
barnevern, de ovennevnte kjøpene på disse områdene er kjøp av andre enn de kommunen har 
avtale med. 
 
I forbindelse med anskaffelsen av arkitekt er det laget en anskaffelsesprotokoll. Av denne 
framgår det at det var behov umiddelbar hjelp pga. sykdom og løpende tidsfrister vedr. 
byggesaker. Det er ikke framlagt anskaffelsesprotokoller for de andre kjøpene. 
 
Om lag halvparten av beløpene ovenfor vedrører kjøp av plasser ved forskjellige 
behandlingshjem, institusjonsplasser, habiliteringssenter og bistand i forbindelse med 
barnevernet. For deler av disse kjøpene kan man ikke utelukke at leverandøren kan bli å 
betrakte som eneste leverandør av denne type tjeneste i markedet. Revisjonen har imidlertid 
ikke mottatt noe redegjørelse fra Enebakk kommune for disse kjøpene. Revisjonen har heller 
ikke på egenhånd foretatt en inngående vurdering av om det er andre leverandører i markedet 
på disse områdene. 
 
 

7.2.5 Rammeavtaler 
 
Enebakk kommune har rammeavtale med 58 leverandører. I 2009 er det kjøpt varer og 
tjenester for i alt kr 13,7 mill kroner fra 43 leverandører. Alle rammeavtaler er inngått av 
IINR og de aller fleste av disse gjelder for flere av kommunene i samarbeidet. Alle 
rammeavtalene  som ble benyttet i 2009 var gyldige. 
 
Etterlevelse av rammeavtaler 
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For å kunne etterprøve om Enebakk kommune etterlever de rammeavtaler som er inngått er 
det plukket ut 7 rammeavtaler og sett om det er kjøpt varer fra konkurrerende selskaper. Dette 
gjelder på følgende områder: 
 

• Elektrikertjenester 
• Energi 
• Kopimaskiner 
• Telefoni 
• VA-& VVS materiell 
• Vikartjenester merkantil 

 
Det er tatt utgangspunkt i de artene som de ovenfor nevnte varer og tjenester er ført på i 
regnskapet. Samtlige posteringer på de samme artene er gjennomgått for å avdekke om det er 
kjøpt varer og tjenester hos andre leverandører enn de kommunen har rammeavtale med. 
 
Vår gjennomgang avdekket at det er kjøpt følgende fra konkurrerende selskaper på de 
områdene som er nevnt ovenfor: 
 
Elektrikertjenester kr 24 044,- 
 
Telefon   kr 12 526,- 
 
Det kan ikke se av regnskapet at Enebakk kommune har kjøpt kopimaskiner, VA & VVS 
materiell eller merkantile vikartjenester fra andre selskaper enn de kommunen har 
rammeavtale med. 
 

7.3 Vurderinger 
 

7.3.1 Kjøp etter konkurranse 
Vår gjennomgang av de 6 kjøpene i driftsregnskapet viser at 5 av disse i all hovedsak har tatt 
hensyn til de grunnleggende prinsippene om krav til konkurranse, krav til likebehandling, og 
forutberegnlighet. For den siste saken har vi ikke fått fremlagt dokumentasjon på at 
konkurranse er gjennomført, slik at denne ikke lar seg etterprøve.  
 
Det er ikke noen sentral arkivrutine i Enebakk kommune når det gjelder dokumentasjonen av 
anskaffelsesprosesser. Hver enkelt saksbehandler har arkivert selv de dokumenter som denne 
synes er relevante. Etter vårt syn medfører denne manglende rutinen at kravene til 
gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ikke kan oppfylles. Dette støttes også av det faktum at 
Enebakk kommune ikke har vært i stand til å fremskaffe dokumentasjon for alle de kjøpene 
som revisjonen har etterspurt.  Etter vårt skjønn burde relevante dokumenter i forbindelse med 
anskaffelsesprosess arkiveres i sentralt arkiv. For innkjøp over kr 500 000 burde alle tilbud fra 
leverandører, protokoller, korrespondanse, konkurransegrunnlag og vurderinger for valg av 
leverandør bli arkivert. For kjøp mellom kr 100 000 og kr 500 000 burde 
anskaffelsesprotokoll, konkurransegrunnlag, korrespondanse med tilbydere og kontrakt med 
valgt leverandør foreligge. Dersom dette forelå ville man kunne skaffe seg en rask og god 
oversikt over hvilke handlinger som var gjennomført i de forskjellige anskaffelsene. Dette 
kunne også gjøres uten å måtte gå veien om å forespørre samtlige som har forestått innkjøp 
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slik Enebakk kommune måttet gjøre i forbindelse med vår forespørsel om innkjøp fra 56 
leverandører i 2009.  
 
Vår gjennomgang av de fire anskaffelsene i investeringsregnskapet viser at det i 
utgangspunktet er gjennomført konkurranse i alle. I en av sakene ble endelig sum vedr. 
bygningsdelen nesten dobbel så stor som kontrakten som ble inngått. Bakgrunnen var at 
prosjektet ikke var godt nok utredet. To av prosjektene ble utvidet etter at det ble inngått 
avtale med de entreprenørene som vant anbudskonkurransen. Dette har medført at det ikke har 
blitt konkurranseutsatt anskaffelser for i overkant av 10 mill kroner i disse tre 
investeringsprosjektene.  
 
Det er etter revisjons oppfatning viktig at man på det tidspunktet man går ut med en utlysning 
av investeringsprosjekter har spesifisert omfanget i tilstrekkelig grad slik at alle kan være med 
å konkurrere på samme grunnlag. Dette vil også være med på å sikre at kommunen får den 
beste prisen som markedet kan tilby. 
 
 

7.3.2 Kjøp gjort uten konkurranse 
 
Enebakk kommune har kjøpt varer og tjenester for betydelige summer som det ikke er 
dokumentert eller redegjort for at det er gjennomført konkurranse for. I og med at det ikke er 
fremlagt dokumentasjon for disse kjøpene kan det ikke avgjøres om de er gjort i samsvar med 
lover og regler. Deler av disse kjøpene er imidlertid gjort fra leverandører som kommunen 
enten muntlig har redegjort for er eneste leverandør i markedet eller man kan anta at 
leverandørene kan bli å betrakte som eneste leverandør. Dette gjelder kjøp av plasser i 
forskjellige behandlingshjem, institusjoner, habiliteringssenter og bistand i forbindelse med 
barnevernet. Revisjonen vil bemerke at regelverket også gjelder for slike kjøp, men dersom 
det bare er en tilbyder i markedet, jfr. forskriftens § 2-1 a), vil bare del I i forskriften gjelde.  
De alminnelige reglene i kapittel 3 vil likevel ligge til grunn for anskaffelsen.  
 
Av § 3-2 framgår det at oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger 

100 000 kroner eksl. mva. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige 

beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte 

opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3. Enebakk kommune skulle således 
skrevet protokoller fra slike kjøpt også. Det vil her være viktig at det redegjøres for de 
vurderinger og undersøkelser som er gjort opp mot det å dokumentere at det bare er en 
tilbyder tilgjengelig i markedet. Dette vil også etter revisjonens mening også gjelde for de 
kjøpene som vedrører kjøp av overvåkningsutstyr til renseanleggene, og levering av 
avløpsslam.    
 
 

7.3.3 Rammeavtaler 
 
Når det gjelder gjennomgangen av Enebakk kommunes etterlevelse av de rammeavtaler som 
er inngått, viser våre undersøkelser at den i hovedsak holder seg til rammeavtalene. Gjennom 
vår kontroll er det bare avdekket kjøp av varer og tjenester for mindre beløp hos 
konkurrerende selskaper. I den gjennomførte spørreundersøkelsen svarer imidlertid bare 10,5 
% av respondentene at de aldri foretar innkjøp utenom rammeavtaler når slike finnes.  På 
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dette spørsmålet vil det kunne være usikkerhet i forhold til hvordan man kan tolke svarene. 
Dette ut i fra at det kan være tilfeller hvor leverandøren ikke har det eksakte produktet som 
virksomheten etterspør. Dette er også angitt som en av årsakene til at avtalene ikke er fulgt. 
Revisjonen hadde imidlertid forventet at flere ville ha svart at de aldri foretok innkjøp utenom 
rammeavtaler når slike fantes (alt. 6). Det er derfor grunn til å anta at flere ikke er tilstrekkelig 
lojale til kommunens rammeavtaler enn det som ble avdekket gjennom vår faktiske kontroll. 
 
Det bemerkes også at rammeavtaler skal etterleves selv om det ved enkelte tilfeller kan kjøpes 
tilsvarende produkt til lavere pris hos andre leverandører. Det er også svært viktig at det 
sortimentet som rammeavtalen skal dekke er tilpasset de behov som kommunen har. Det er 
også viktig at man planlegger innkjøpene slik at man ikke kommer i situasjoner som gjør at 
man må handle hos andre pga. tidsaspektet.  
 
 

7.4 Konklusjon 
 
Kjøp etter konkurranse  
Våre undersøkelser viser at Enebakk kommune i de tilfeller hvor det er gjennomført 
konkurranse i forbindelse med driftsmessige anskaffelser, i all hovedsak følger lover og regler 
om offentlige anskaffelser. For ett av tilfellene hvor det er opplyst at det har vært konkurranse 
har ikke kommunen kunnet legge fram dokumentasjon på at denne er gjennomført.  
 
For flere kjøp som Enebakk kommune har gjennomført har den ikke kunnet gi konkret 
tilbakemelding på om konkurranse er gjennomført. Kommunen har heller ingen sentral 
arkivrutine for dokumenter og dokumentasjon for de innkjøp som gjøres, slik at eventuelle 
dokumenter i denne sammenhengen er vanskelig å spore opp. Dette gjør at den etter vårt syn 
ikke oppfyller kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i forbindelse med det 
innkjøpsarbeidet som gjøres. Arkiveringsrutine for innkjøp bør således utarbeides. 
 
Når det gjelder gjennomføringen av investeringer viser våre undersøkelser at flere av 
prosjektene er blitt betydelig utvidet etter at anbudsprosessen er gjennomført. Dette har 
medført at det ikke har blitt konkurranseutsatt investeringsprosjekter på i overkant av 10 mill 
kroner i tre av de anskaffelsene som vi har gjennomgått. 
 
Kjøp uten konkurranse 
I vår gjennomgang av kommunens anskaffelser har vi ikke mottatt opplysninger eller 
dokumentasjon på at det er foretatt konkurranse i kjøp fra 33 leverandører slik loven setter 
krav om.  For deler av disse kjøpene vil enkelte av leverandørene kunne bli å betrakte som 
eneleverandører. Disse kjøpene skulle i så fall vært gjennomført i samsvar med del I i forskrift 
om offentlig anskaffelse hvor det bl.a. fremgår at protokoll skal skrives for alle kjøp over kr 
100 000,-. Protokollen burde etter revisjonens syn redegjøre for de undersøkelser som 
kommunen har gjort for å fastslå at det bare foreligger en tilbyder i forbindelse med det 
gjennomførte kjøpet. På bakgrunn av den manglende dokumentasjonen er det ikke mulig å 
fastslå hvor mange anskaffelser som er gjort uten at konkurranse er gjennomført slik loven 
setter krav om. Revisjonen ser det som svært alvorlig at kommunen ikke kan dokumentere 
eller redegjøre for hvilke konkurransetiltak som er gjort i forbindelse med anskaffelser av et 
slikt omfang.  
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Rammeavtale 
 
IINR har ansvar for å inngå alle kommunens rammeavtaler. Disse ligger tilgjengelig på IINR 
sin hjemmeside slik at de er lett tilgjengelig. Alle avtalene var gyldig i 2009.  
 
Vår gjennomgang av et utvalg av rammeavtaler viser at det har vært små lekkasjer fra disse. 
Svarene ut i fra den gjennomførte spørreundersøkelsen viser imidlertid at det er grunn til å tro 
at ikke alle er like lojale til kommunens rammeavtaler.  
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8 Budsjett 
 
 
 
 
 

8.1 Revisjonskriterier  
Av kommunelovens § 23 nr. 2 framgår det at administrasjonssjefen skal påse at de saker som 
legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og at vedtaket blir iverksatt. 
Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 
 
Revisjonen legger til grunn at de investeringsprosjekter som skal gjennomføres skal være 
tilstrekkelig utredet og at de vedtatte budsjettene skal bygge på gjennomarbeidede. 
kostnadsberegninger. 
 

8.2 Faktabeskrivelse 
 
Vi har gjennomgått investeringsregnskapet og plukket ut fire prosjekter  som det er undersøkt 
hva som var opprinnelig budsjett, endelig budsjett, bokførte kostnader på prosjektet samt 
opprinnelig kontraktssum.  
 
 
Prosjekt Oppr. budsjett Justert budsjett Kontraktssum Endelig kostnad 
2705 Flateby 
barnehage utvidelse 

9 000 000 11 500 000  11 352 149 

3801 Nav kontoret  6 185 000  6 249 257 
424 Utbygging 
veikryss Vågsenteret 

3 300 000 5 600 000 5 259 900 11 187 000 

5802 Utbedring 
Enebakk kirke 

6 875 000 7 426 000  *9 208 166 

*Dette er kostnad pr 26.mai 2010, i følge prosjektleders oversikt. Det er oppgitt at det kan påløpe ytterligere 
kostnader i størrelsen kr 100-150 000.  Dette er kostnader som føres i Kirkelig fellesråd sine regnskaper. I Enebakk 
kommunes regnskaper føres kommunens vedtatte budsjetterte overføringer. 
 
 

Kommentarer 
 
2705 Flateby barnehage utvidelse Dette var opprinnelig et prosjekt som gjaldt utvidelse av 
både Ytre Enebakk og Flateby barnehage. Opprinnelig valgt entreprenør gikk imidlertid 
konkurs før utbygging av Flateby barnehage ble påbegynt. Det ble imidlertid gjennomført 
forhandlinger med de underentreprenører som denne skulle benytte seg av og det ble inngått 
avtale med disse om bygging av barnehagen basert på de samme priser som var gitt til 
opprinnelig entreprenør. Opprinnelig kontraktssum fra den valgte leverandøren var på 7,1 mill 
kroner. Regnskapet viser totalkostnad for prosjektet på om lag 11,3 mill kroner. I dette 
prosjektet er det også påløpt utgifter utover det som var med i hovedentreprisen. En 
gjennomgang av prosjektleders regnskapsoppstilling viser at dette utgjør om lag 2,2 mill 
kroner. Dette vedrører en del utenomhusarbeider som asfaltering, anleggsgartner, interne 

 
• Hvordan samsvarer vedtatte budsjetter og prosjektkostnader for utvalgte prosjekter? 
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kostnader til prosjektledelse, kostnader til byggesaksbehandling, renholdsarbeider, og 
kostnader i forbindelse med tilkobling av strøm. I tillegg har prosjektet hatt kostnader til 
grunnarbeider på 1,3 mill kroner. Det er også kjøpt inventar og utstyr for om lag kr 450 000,-. 
I forbindelse med konkursen til den opprinnelige entreprenøren er det også påløpt noe 
kostnader til juridisk bistand. Opprinnelig budsjett var på 9 mill kroner. Det ble i juni 2007 
tilleggsbevilget 2,5 mill kroner slik at justert budsjett før oppstart av bygging av barnehagen 
var 11,5 mill kroner. Prosjektet har således holdt seg innenfor den vedtatte budsjettrammen. 
 
3801 Nav kontoret I forbindelse med samlokaliseringen med NAV ble det besluttet å foreta 
ombygging av lokalene i Strømsborgbygget.  Det ble besluttet å lyse ut anbudskonkurranser 
for bygningsmessige arbeider og arbeider med ventilasjon.  Elektrikerarbeider er kjøpt inn via 
Enebakk kommunes rammeavtale (kr 958 324,50), mens rørleggerarbeidene er gjort som et 
direkte kjøp (kr 136 732). For det arbeidet som ble lyst ut ble de leverandørene med lavest 
pris valgt. For det bygningsmessige arbeidet er det tilleggsfakturert om lag 1,7 mill kroner 
mer enn det som den opprinnelige kontrakten tilsa. For ventilasjonsdelen ble det bare mindre 
tillegg. De kravspesifikasjoner som ble utarbeidet i forkant av arbeidet er det opplyst at det 
var NAV sentralt som sto for. Det ble gjort avtale med et arkitektkontor etter en begrenset 
anbudskonkurranse.   
 
Det er opplyst at på det tidspunktet hvor arbeidet ble igangsatt var oversikten for de 
bygningsmessige arbeidene mangelfulle slik at mengdespesifikasjonene ikke var komplette. 
På grunn av tidspress ble det heller ikke gjennomført noe forprosjekt med beregning av 
kostnader. Dette har medført at det har påløpt betydelig høyere kostnader enn det man trodde 
på forhånd. NAV har betalt om lag 2,3 mill kroner av de påløpte kostnadene. 
 
424 Utbygging veikryss Vågsenteret Etter en anbudsinnhenting ble det 3. januar 2008 tegnet 
kontrakt med entreprenøren for gjennomføringen av dette prosjektet. Opprinnelig tilbud var 
på kr 5 264 393,- inkl mva. I følge regnskapet er totalkostnaden ført på dette prosjektet kr 
11 187 000,-.  
 
Prosjektleder la i kommunestyret 15.2.2010 fram en totaloversikt over kostnadene i prosjektet 
og finansieringsbehovet. Totalkostnaden viste her kr 9 870 000,-.  Med fratrekk av mottatt 
bidrag fra andre i dette prosjektet viste kommunens kostnad 5,6 mill kroner.  Dette samsvarer 
altså ikke med de tallene regnskapet viser. Her vises også at prosjektet i tilegg til de bevilgede 
5,6 mill kroner også er finansiert ved å belastet kr 655 000,- i hovedsak vedlikeholdsfond. Det 
ble i dette prosjektet i påvente av bevilgning og låneopptak i 2008 lånt midler fra div. andre 
fond i kommunen, noe som utgjorde kr 6 659 631,-. Med unntak av 1 mill kroner som 
vedrører fond til Østmarkskollen, er lånene til disse fondene ført tilbake. Dette medfører at 
Enebakk kommunes kostnader til utbygging av krysset er på 7,2 mill kroner som er omlag 1,6 
mill kroner mer enn det som ble fremlagt for kommunestyret 15. februar 2010. Dette kan 
vises i følgende oppstilling: 
 
Budsjett    kr 5 600 000,- 
Ikke tilbakeført lån Østmarkskollen  kr 1 000 000,- 
Bruk av Vedlikeholdsfond   kr     655 000,- 
Sum     kr  7 255 000,- 
  
Prosjektleder har pr. 29. juli 2010 laget en evalueringsrapport for omlegging av dette krysset. 
Det framgår av denne at: ”det var opprinnelig kun tatt med opprustning av Sagstuveien med 

tilhørende infrastruktur (vann, avløp, overvann, strøm, kabler for telefon, bredbånd m.m) opp 
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til øvre innkjøring ved Vågsenteret, men entreprenøren hadde gitt pris på tilsvarende 

arbeider for Sagstuveien opp til Tiurveien.  Under anleggets gang ble det besluttet å 

gjennomføre opprustning av Sagstuveien helt opp til Tiurveien, da eksisterende infrastruktur 

ikke var tilfredsstillende og at i flere år hadde vært problemer med overvann i Sagstuveien.  

 

Ved anbudsinnhenting var ikke kostnader til grunnerverv, kostnader med å erstatte 

eksisterende gjerder, hekker, planter og eventuelle kostnader med tilbakeføring/ istandsetting 

av adkomster og lignende tilbake til den stand før anlegget beregnet. 

 

Videre ble det i forbindelse med utbedring av krysset og Sagstuveien nødvendig å legge om 

kabelanlegg, gatelys og resterende infrastruktur ikke var tilfredsstillende og det hadde i flere 

år vært problemer med overvann i Sagstuveien”. 
 
Prosjektleder har også oppgitt at Statens vegvesen stilte en del krav i løpet av anleggsperioden 
til kvaliteten på deler av anlegget bl.a. krav til en annen type kantstein som medførte noe 
merkostnader. Det er også oppgitt at det også medførte en merkostnad at det ikke forelå en 
bindene avtale mellom Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk samt Telenor. Telenor dekket 
ca 25 % av de kostnadene som kommunen hadde ved omlegging av kabel i krysset. 
 
Prosjektleder konkludere med at det er behov for tettere oppfølging både teknisk og 

økonomisk av utbyggingsprosjekter. 
 
I dette prosjektet er det benyttet ekstern konsulent til prosjektering av prosjektet. Dette 
selskapet har utarbeidet anbudsdokumentene samt en detaljert byggeplan med beskrivelse av 
arbeidet og aktuelle tegninger. Konsulentselskapet har også stått for anbudsåpning, samt 
kontrollregning av de innkommne tilbudene.   
  

 
5802 utbedring Enebakk kirke Dette er et prosjekt som pr august 2010 fortsatt løper. 
Opprinnelig ble det bevilget midler til utvendig rehabilitering av kirken. Det viste seg 
imidlertid at det var nødvendig å sette i stand konstruksjoner  i taket og tårnet før utvendig 
rehabilitering kunne gjennomføres. I kommunestyremøte 11. mai 2009 vedtok man å 
omdisponere de allerede bevilgede midler til å sette i stand konstruksjoner i tak og i tårnet, 
noe som utgjorde kr 6 875 000,-. I handlingsprogrammet var det budsjettert med 4 mill kroner 
i 2008 og 2,875 mill i 2009. Av budsjettet på 4 mill i 2008 skulle 1,2 mill finansieres med 
refusjon fra staten. 
 
Det ble 20. mai 2008 lyst ut en anbudskonkurranse i forbindelse med rehabilitering av tårnet. 
Det kom inn bare ett tilbud i denne forbindelse. Dette utgjorde om lag 2,5 mill kroner. I 
forbindelse med anbudsforhandlingene vedtok fellesrådets byggekomité å inkorporere skifting 
av tak i samme kontrakt. Det ble gitt forespørsel til det selskapet som hadde inngitt tilbud til 
det opprinnelige arbeidet.  Selskapet ga da et nytt tilbud for begge arbeidene på i alt kr 
5 385 000,-. Begrunnelse for å gjøre dette var at det ville være gunstig å koordinere de ulike 
oppgavene i samme kontrakt. 
 
Det er opplyst at alt planlagt arbeid er blitt gjort i nært samarbeid med Riksantikvaren og 
arbeidstilsynet. Det har bl.a. blitt pålagt å gjennomføre en del sikringsarbeider både på loft og 
tak før arbeidet har kunnet gjennomføres.  Prosjektleder har satt opp en oppstilling som viser 
tilleggsarbeider på prosjektet utover det som var i den gjeldene kontrakt. Dette utgjør om lag 
1,1 mill kroner, hovedgrunnene har vært: 
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• Annen takstein etter pålegg fra riksantikvaren  kr 190 000,- 
• Råte rennene sakresti      kr 217 701,- 
• Leie av kran for å løfte tårnet     kr 456 310,- 
• Ekstra timer       kr 113 413,- 

 
For utvendig maling av kirken er det inngått kontrakt med ett selskap etter at dette arbeidet er 
blitt lyst ut. Kontrakten har utgjort kr 1 063 106,-, hvorav kr 108 000,- gjaldt sandblåsing av 
den ene veggen som ikke lot seg kjemisk rense. 
 
 
Budsjettet baserte seg på en tilstandsrapport som Multikonsult gjorde i februar 2008, og her 
ble kostnadene til rehabilitering beregnet til kr 6 875 000,-. Det viste seg at 
konsulentselskapet hadde oversett betydelige råteskader i sin gjennomgang. En ny 
tilstandsrapport mente at man var avhengig av om lag 7,5 mill kroner i ytterligere midler. 
 
I et notat til ordfører og rådmann av 26. mai 2010 fra kirkevergen framgår det at det kan antas 
at det påløper kostnader i størrelses 250-300 000 utover det som er kjent pr dato. 
 
Enebakk kommune sitt regnskap for 2009 viser overføring av kr 6 875 000,- til kirkelig 
fellesråd for dekning av kostnad til arbeid på kirken. Dette skal finansieres bl.a. med mottatt 
tilskudd på fra Staten som kommunen har beregnet til 1,2 mill kroner.  Prosjektleder har 
imidlertid forutsatt at det statlige tilskuddet kommer i tillegg til det beløpet som kommunen 
har bevilget. Det endelige tilskuddet er beregnet til 1,6 mill kroner. Dette medfører at 
Enebakk kommune mangler finansiering på 1,2 mill kroner i dette prosjektet. Det er i tillegg 
til ovennevnte beløp tilleggsbevilget kr 551 000,- i kommunestyret 10. mai 2010. Beløpet 
finansieres ved opptak av lån. 
 
 

8.3 Vurderinger  
 
Gjennomgangen av de fire investeringsprosjektene viser at bare ett av dem har holdt seg 
innenfor de budsjettrammer som var satt før prosjektet startet opp.   
 
Bygging av Nav- kontoret ble betydelig dyrere enn det som de opprinnelige kontrakter lød på. 
Dette med bakgrunn i at dette ble et hasteprosjekt som ikke i tilstrekkelig grad ble 
kostnadsberegnet. Det burde etter vårt syn blitt foretatt en inngående kostnadsberegning før 
opprinnelig budsjett ble fastsatt, jfr. § 23.2 i kommuneloven hvor det framgår at alle saker 
som legges fram for folkevalgte organer skal være forsvarlig utredet. Det kan også stilles 
spørsmål med om ikke elektrikerarbeidet også burde vært satt ut på anbud, og ikke bare 
benyttet rammeavtale i og med at omfanget på dette var nesten 1 mill kroner. 
 
For utbygging av veikryss ved Vågsenteret har dette prosjektet blitt omkring dobbel så dyrt 
som det som opprinnelig ble vedtatt. Prosjektet ble utvidet i forhold til det som var vedtatt og 
lyst ut. Etter vårt syn har prosjektleder gått utover sine fullmakter ved å igangsette arbeider 
som ikke var tilstrekkelig vedtatt av kommunestyret. Hvis man før oppstart av prosjektet 
mente at det var viktig å gjøre de tilleggsarbeidene som ble gjort burde disse blitt innlemmet i 
det opprinnelige prosjektet og nødvendige budsjetter burde vært på plass. Med tanke på å få 
utført oppdraget for lavest mulig pris er det også viktig at alle deler i et prosjekt er tatt med i 
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forbindelse utlysing av anbud. Ett større anbud ville også kunnet ha mulighet for en bedre 
pris.  
 
Etter vårt syn fremstår de utarbeidede anbudsdokumentene og byggeplaner er tilfredsstillende 
og dekkende for det arbeidet som opprinnelig skulle gjøres. Ekstern konsulent hadde 
utarbeidet dokumentene og sto også for kontrollregning av prosjektet noe som antas også er 
med på å sikre kvaliteten på dette arbeidet.      
 
Det var mye usikkerheter knyttet til det arbeidet som skulle gjøres på Enebakk kirke. Etter 
vårt syn synes det som om dette prosjektet har vært fulgt nøye opp av prosjektleder. I et slikt 
type oppussingsprosjekt vil det være svært vanskelig  på forhånd å fastslå eksakt hva som skal 
gjøres og hva dette skal koste. Budsjettet var basert på en tilstandsrapport som var gjort av 
eksternt firma. Det synes derfor som om man hadde innhentet så gode anslag som mulig over 
hva dette rehabiliteringsarbeidet ville koste.  Når det gjelder budsjettrammen så synes det som 
om tilskuddet fra staten er tatt med to ganger slik at dette prosjektet vil bli om lag 1,2 mill 
kroner dyrere enn det Enebakk kommune har avsatt av budsjettmidler. Etter vårt syn burde 
denne feilen ha blitt oppdaget tidligere av administrasjonen i og med den tette oppfølgingen 
som dette prosjektet har fått.    
 

8.4 Konklusjon  
 
Av de fire gjennomgåtte investeringsprosjektene har bare ett av prosjektene holdt seg innenfor 
de budsjettrammer som opprinnelig ble vedtatt før oppstarten.  I ett av prosjektene var det 
ikke foretatt en inngående kostnadsberegning før prosjektet ble startet opp.  Ett prosjekt ble 
betydelig utvidet i forhold til det som var vedtatt av kommunestyret, og etter vår oppfatning 
gikk prosjektleder her utover sine fullmakter ved å sette i gang arbeider som det ikke var 
tilstrekkelig budsjettdekning for. Når det gjelder rehabiliteringsarbeidet knyttet til Enebakk 
kirke synes det som om det var gjort et betydelig arbeid i forkant for å beregne hvilke 
kostnader som ville påløpe. Et tilskudd fra staten på om lag 1,2 mill kroner er blitt tatt med to 
ganger slik at dette prosjektet vil bli dyrere for Enebakk kommune enn det som er budsjettert.  
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9 Anbefalinger 
 
På bakgrunn av de forhold som fremkommer i rapporten, har revisjonen vurdert tiltak som 
kan bidra til forbedringer innenfor kommunens innkjøpsvirksomhet. Revisjonen foreslår at 
Enebakk kommune bør: 
 

1. Utarbeide rutinebeskrivelser og formelle ansvarsstrukturer. 
2. Sentralisere alle innkjøp over kr 500 000,- samt innføre kontrollrutiner for andre kjøp. 

 
3. Innføre sentralt arkiv og arkivrutiner for dokumenter og dokumentasjon i forbindelse 

med anskaffelser. 
 

4. Øke kurshyppigheten på området. 
 

5. Innskjerpe rutiner og regelverk for å hindre kjøp i strid med dette, herunder: 
 

• Lage protokoll fra alle kjøp over kr 100 000. 
• Redegjøre i protokollen for vurderinger og undersøkelser som er gjort i de 

sammenhenger hvor det bare foreligger en leverandør. 
• Gjennomføre konkurranse på alle områder. 
• Etterleve rammeavtaler. 

 
6. Ikke utvide investeringsprosjekter uten tilstrekkelig budsjettvedtak. 

• Sikre at prosjektene er tilstrekkelig planlagt. 
 

7. Sørge for at hele investeringsprosjektet blir konkurranseutsatt. 
 

8. Vurdere å etablere nye rammeavtaler på områder nevnt i rapporten. 
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10 Rådmannens uttalelse 
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11 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 
Revisjonen ser det som positivt at Rådmannen slutter seg til rapportens anbefalinger. 
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