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Forord 
 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård 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 februar til mai 2010. Follo distriktsrevisjon vil benytte 

anledningen til å takke kommunens kontaktperson og øvrige ansatte i Oppegård kommune 

som har bistått revisjonen i forbindelse med gjennomføringen av undersøkelsen.  

Prosjektet er gjennomført av rådgiver Even Tveter og avdelingsleder Bjørn Tore Nedregård. 

 

 

 

     
Steinar Neby Bjørn Tore Nedregård 

Revisjonssjef Prosjektleder 
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1 Sammendrag 

Organisering og opplæring  

Kommunen har en klar organisering av innkjøpsarbeidet. Kommunens rutiner er i stor grad 

også kjent blant de som er ansvarlige for innkjøp. Det er gjort tiltak som utvikler kompetanse, 

og det fremstår som om kunnskap om regelverket i rimelig stor grad er til stede i 

organisasjonen.  

 

Gjennom den spørreundersøkelsen som er gjennomført blant ledere i kommunen, er det 

fremkommet en rekke forslag, både til ansvarsstruktur, rutiner og opplæringsområder. 

Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere tiltak i forhold til dette. 

 

Den todelte organisasjonsmodellen kommunen har valgt, der kommuneledelsen har begrenset 

innkjøpsfaglig kapasitet i stab og støtte, gjør at den er avhengig av at virksomhetene forholder 

seg til regelverket på en korrekt måte. Revisjonen mener at det bør vurderes å utpeke 

innkjøpsansvarlige i virksomhetene og på den måten etablere et faglig nettverk som jus og 

administrasjon kan spille på, i det minste for de virksomheter som foretar innkjøp av særlig 

omfang. Dette kan på en enda bedre måte legge til rette for en forsvarlig innkjøpsvirksomhet.  

Etterlevelse 

Revisjonens hovedinntrykk er at regelverk og rutiner for etterlevelse blir fulgt i stor grad. 

 

Samtidig viser undersøkelsen at det foretas enkelte innkjøp i strid med lov, forskrift og interne 

rutiner. Selv om dette ikke forekommer ofte, er det noe kommunen må ta alvorlig, fordi det 

representerer en potensiell risiko for kommunen i forhold til økonomi og omdømme. Vi har 

bl.a. kommentarer som vedrører: 

 

 Anskaffelse som er delt opp, og som revisjonen mener burde ha vært kunngjort som ett 

kjøp. 

 Anskaffelse som går betydelig ut over kontraktens opprinnelige omfang. 

 Kjøp av til dels betydelig omfang som ikke er kunngjort. 

 Manglende anskaffelsesprotokoller. 

 Unntak fra utlysing begrunnet med én leverandør i markedet uten at dette er underbygget i 

anskaffelsesprotokollen. 

 Unntak fra utlysing begrunnet med usedvanlig fordelaktig tilbud uten at dette er 

underbygget i anskaffelsesprotokollen. 

 Kjøp utenom inngåtte rammeavtaler. 

 

Forslag til nye områder for rammeavtaler som er foreslått fra ledere i kommunen, bør også 

vurderes nærmere. Revisjonen har ut fra de konkrete innkjøpene som er undersøkt, også 

foreslått noen områder der det kan vurderes rammeavtaler. 

 

Alle relevante dokumenter i forbindelse med anskaffelser der det er gjennomført konkurranse 

er i hovedsak scannet og arkivert i kommunens elektroniske arkivsystem. Dokumentene er 

således lett tilgjengelige og hensynet til etterprøvbarhet i alle saker fremstår som godt 

ivaretatt. 
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Budsjett 

Med unntak av prosjektet ”ombygging NAV” synes det som om de prosjektene som er blitt 

gjennomgått har vært tilstrekkelig utredet og at Oppegård kommune har holdt seg innenfor de 

budsjettrammer som kommunestyret har vedtatt. 

 

Gjennom revisjonen er det avdekket feilføringer som har gjort at kommunen har kunnet kreve 

1,5 mill kr i økt fradrag for inngående merverdiavgift knyttet til VAR-området. 
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2 Innledning 
 

Bakgrunn for prosjektet 

Oppegård kommune skal i følge kommuneloven § 78 pkt. 2 og forskrift om revisjon § 9, ha 

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

i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk 

og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og 

oppnådde resultater. 

 

Oppegård kommune foretok i 2009 kjøp av varer og tjenester for ca 470 mill kr
1
. 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. oktober 2009 vedtak om at det skal gjennomføres en 

forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i Oppegård kommune i 2010. Plan for 

prosjektet ble godkjent som sak 03/10 i utvalgets møte den 21. januar 2010. 

 

3 Formål og problemstillinger 
 

Formål 

Prosjektet har som formål å undersøke om Oppegård 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? 

 Budsjett 

 Hvordan samsvarer vedtatte budsjetter og prosjektkostnader for utvalgte 

prosjekter? 

 

                                                 
1
 404 mill kroner i driftsregnskapet og 66 mill kr i investeringsregnskapet. 
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4 Metodisk gjennomføring 

4.1 Gjennomføring 

Problemstillingene i prosjektet er innledningsvis belyst gjennom intervju med ledelse i 

kommunen og ansatte i seksjon for jus og administrasjon samt dokumentanalyse av de rutiner 

og retningslinjer kommunen har utarbeidet innenfor området innkjøp. Med utgangspunkt i 

kommunens retningslinjer, ble det også sendt ut en nettbasert spørreundersøkelse til 

seksjonsledere og virksomhetsledere i kommunen. Revisjonen benyttet verktøyet Questback 

til dette. Svarene ble avgitt anonymt. Undersøkelsen ble sendt ut til en målgruppe bestående 

av 57 personer og lå ute i to og en halv uke, med én oppfølging. Det ble svar fra 46 

respondenter, som gir en svarandel på 80,7 %. 

 

For å belyse problemstillingen om etterlevelse av loven er det utarbeidet en oppstilling over 

alle leverandører som Oppegård kommune har kjøpt varer og tjenester fra for over kr 240 000 

i 2009. Kjøp fra interkommunale selskaper som kommunen er deltager i, andre kommuner og 

lignende er holdt utenfor denne gjennomgangen.  Denne listen er gjennomgått av seksjon for 

jus og administrasjon, 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 finnes i kommunens arkivsystemer samt 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 svarprosenten bidrar til 

styrket validitet. 

 

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. 
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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 

næringsliv
2
 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. 

 

For anskaffelser mellom 500 000 kr og 1,6 mill kr (for bygge- og anleggskontrakter 40,5 mill 

kr)
3
, 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. 

 

                                                 
2
 FOA § 3-1(2) 

3
 Terskelverdier i 2010 
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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).  

 

Verdien på en kontrakt skal beregnes for hele avtaleperioden, og eventuelle opsjoner skal 

også regnes med. 
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6 Organisering og 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: 

 

 Oppegård 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 

 

Generelle utfordringer i kommunen 

Kommunens utfordringer innen feltet generelt, er oppgitt til å være å få innkjøpsfunksjonen til 

å fungere i en organisasjon med flat struktur og mange forskjellige virksomheter. Det varierer 

mellom de enkelte virksomhetene hvor ofte de foretar en anskaffelse. Kompetanse om feltet 

er også forskjellig, og det er også ulikt hvor mye tid de som forestår anskaffelser ute i 

virksomhetene/seksjonene avsetter til å gjennomføre en innkjøpsprosess. Den flate 

organisasjonsstrukturen med mange virksomheter som foretar innkjøp, skaper utfordringer i 

forhold til å opprettholde tilstrekkelig kompetanse på virksomhetsnivå.  

 

Kommunens eiendomsforvaltning planlegges omorganisert. I denne forbindelse vil også 

behovet for innkjøpskompetanse innenfor eiendomsforvaltningen bli vurdert.  

 Er det en klar organisering av innkjøpsarbeidet? 

 Er kommunens rutiner i forbindelse med innkjøp gjort kjent? 
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Kommunen mener det er gjort fremskritt i forhold til dokumentering og arkivering av 

innkjøpsprosesser. Fortsatt oppleves likevel regelverket til tider som krevende, f eks innenfor 

de tekniske tjenester. Kommunen vurderer også risikoen for avvik fra regelverket som større i 

forhold til de små prosjektene, enn for de store. 

 

Kommunen ser også for seg at det kan bli større utfordringer knyttet til kommunale 

anskaffelser og klager, fordi markedssituasjonen gjør at konkurransen om oppdragene blir 

hardere, samt fordi regelverket blir stadig mer krevende og at kunnskap om regelverket blir 

stadig bedre i de fleste leverandørmarkeder. 

 

Kommunen har i stor grad fulgt opp anbefalinger i tidligere rapporter om temaet. Dog er ikke 

G-partner rapportens anbefalinger om SD
4
-anlegg falt på plass ennå. Det har imidlertid vært 

gjennomført en begrenset anbudskonkurranse for kjøp av konsulentbistand i forbindelse med 

den kommende anbudskonkurransen på ny service- og vedlikeholdsavtale på SD-anlegget. 

Konsulenten skal foreta en gjennomgang av dagens anlegg med tanke på kompatibilitet i 

forhold til dagens system. 

 

Ansvarsstruktur 

Kommunens delegasjonsreglement presiserer at innkjøp er underlagt regelverket for 

offentlige anskaffelser, og at alle rammeavtaler om innkjøp/anskaffelser skal inngås av jus- og 

administrasjonsseksjonen. 

 

Dette følges også opp i økonomireglementet for Oppegård kommune som viser til lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser, og tydeliggjør fullmaktene på innkjøp slik: 

 

 Seksjon for jus og administrasjon har ansvar for å gjennomføre alle rammeavtaler, 

uavhengig av avtalens omfang. Dessuten alle avtaler om anskaffelse av varer og 

tjenester med en verdi fra og med kr 500 000 eks. mva. 

 Virksomhetene/seksjonene har ansvar for inngåelse av andre avtaler om anskaffelse av 

varer og tjeneste, begrenset av tildelt budsjett. 

 

Når seksjon for jus og administrasjon gjennomfører innkjøpsprosessen, må virksomheten som 

skal ha anskaffelsen bl.a. bidra gjennom å utarbeide kravspesifikasjon. Revisjonen har fått 

opplyst at det til tider kan være vanskelig å få dette utarbeidet med tilstrekkelig kvalitet. Det 

er virksomheten selv som har budsjettmidlene, skriver under kontrakt med leverandør og 

anviser regninger. Seksjonsleder for jus og administrasjon skriver under på rammeavtaler. 

 

En stor del av kommunens innkjøp skjer etter denne ansvarsdelingen i virksomhetene og 

seksjonene, uten at seksjon for jus og administrasjon har et ansvar for dette. Innkjøpsenheten 

bistår imidlertid med råd og veiledning så langt den har kapasitet når virksomhetene ber om 

dette. 

 

I virksomhetene er det ingen som har innkjøp som et definert ansvarsområde, og det finnes 

ingen tilsatte innkjøpere i kommunen utenom de to stillingene i jus og administrasjon. Det 

kan derfor variere hvem som utøver denne funksjonen innenfor en virksomhet. 

 

                                                 
4
 Sentral Driftskontroll anlegg 
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Kommuneledelsens inntrykk er at organisasjonen i hovedsak forholder seg til denne 

ansvarsdelingen. Det generelle inntrykket i jus og administrasjon er også at organisering og 

ansvarsforhold fungerer bra og er tilstrekkelig klargjort. 

 

I den nettbaserte spørreundersøkelsen revisjonen har sendt til seksjonsledere og 

virksomhetsledere, ba vi om tilbakemelding på hvor ofte disse foretar anskaffelser til sin 

seksjon eller virksomhet. Svarene fordelte seg slik: 

 

Hvor ofte foretar du 
anskaffelser for din 

seksjon/virksomhet? 

 Total Enhet 

 Barnehage Skole/PPT Kultur 
Helse, 
Pleie, 

Omsorg 

Tekniske 
tjenester 

Stab 
og 

støtte 

 % % % % % % % 

Noen 
ganger pr. 

uke 
13,3 0,0 25,0 0,0 25,0 33,3 0,0 

Noen 
ganger pr. 

måned 
35,6 56,3 25,0 100,0 12,5 16,7 20,0 

Noen 
ganger i 
kvartalet 

13,3 12,5 25,0 0,0 0,0 16,7 20,0 

Noen 
ganger i 
halvåret 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Noen 
ganger i 

året 
24,4 25,0 25,0 0,0 25,0 33,3 20,0 

Sjelden 
eller aldri 

13,3 6,3 0,0 0,0 37,5 0,0 40,0 

N 45 16 8 2 8 6 5 

 

Ut fra de svarene vi har fått, er det innenfor Tekniske tjenester, Skole/PPT og Helse, Pleie og 

Omsorg det oftest foretas innkjøp. Helse, Pleie og Omsorg er også representert i den andre 

enden av skalaen sammen med deler av Stab og støtte, som gir uttrykk for at de sjelden eller 

aldri foretar innkjøp.  Innenfor alle virksomheter foretas innkjøp, og vel 62 % av de spurte 

svarer at dette gjøres noen ganger i kvartalet eller oftere. 

 

Revisjonen har også spurt virksomhetsledere og seksjonsledere om det er utpekt andre i 

enheten med særskilt ansvar for innkjøp. Nesten 50 % svarer ja på dette, og at vedkommende 

har fått tilstrekkelig opplæring. Av datagrunnlaget ser vi at dette gjelder innenfor alle 

virksomheter. En like stor andel svarer at de ikke har gitt andre ansvaret for dette.  

To respondenter har svart at det er utpekt ansvarlige, men uten at vedkommende har fått 

tilstrekkelig opplæring. 

 

Et tydelig flertall av virksomhetsledere og seksjonsledere svarer også at de opplever at 

organisering og ansvarsforhold i forhold til innkjøp i kommunen, er tilstrekkelig klargjort. Det 

er likevel nokså mange som har forslag til forhold kommunen kan forbedre på dette området. 

Vi har blant annet registrert følgende temaer på tilbakemeldingene: 

 

- Litt tungvint å finne ut av hvem kommunen har avtaler med. 

- Det blir gitt god hjelp av Jus og administrasjon 

- Organisering og ansvarsforhold fungerer bra. 
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- Kommunen bør ha kompetanse sentralt og ikke overlate dette til virksomhetsledere. 

- Øke ressurser til Jus og administrasjon og gi de flere fullmakter. 

- Viktig å informere om det videre arbeidet når avtaler er i ferd med å utløpe. 

- Bedre kommunikasjon mellom Jus og administrasjon og virksomhetene. 

- Bedre informasjon om hvem som kan kontaktes ved spørsmål rundt innkjøp. 

  

Rutiner 

Rådmannen har utgitt et handlingsprogramrundskriv
5
 som bl.a. beskriver innkjøpsplanlegging 

for 2010. Etter dette skulle alle seksjons- og virksomhetsledere innen 22.01.10 melde til 

økonomikontaktene planlagte anskaffelser (nye rammeavtaler/enkeltanskaffelser på mer enn 

kr 500 000,- eks. mva) som skulle gjennomføres i 2010, og som ville medføre behov for 

bistand fra Jus og administrasjon. Det skulle oppgis ønsket tidspunkt og omfang for 

anskaffelsen. 

 

Det ble også bedt om oversikt over planlagte anskaffelser mellom kr 100 000 og  

kr 500 000 der det var ønsket bistand fra Jus og administrasjon. I de tilfeller der anskaffelsene 

ikke var kjent innen fristen 22. januar 2010, måtte virksomhetene melde fra til Jus og 

administrasjon så snart dette ble klarlagt.  

 

I vedlegg til handlingsprogramrundskrivet, ble det blant annet gitt følgende presiseringer: 

 

 Før det bestilles en vare/tjeneste eller bygg/anleggsarbeid i Oppegård kommunes 

navn, må bestillingen ha budsjettmessig dekning og anskaffelsen må foretas i henhold 

til regelverket om offentlige anskaffelser.  

 For anskaffelser inntil kr 500 000 eks mva har virksomhetslederen fullmakt til å foreta 

anskaffelsen. Jus og administrasjon kan eventuelt bistå.  

 For anskaffelser over kr 500 000 eks mva har Jus og administrasjon ansvaret for 

inngåelse av avtalen, men samarbeider med virksomheten
6
.  

 Jus og administrasjon har ansvaret for inngåelse av alle rammeavtaler uavhengig av 

avtalens størrelse.   

 Ved bestilling (avrop) fra kommunens eksisterende rammeavtaler er betingelsene 

fastlagt og anskaffelsesreglementet ivaretatt. Det som bestilles må omfattes av avtalen. 

 Spesielt ved større anskaffelser er forarbeid og innkjøpsplanlegging viktig. Dette 

gjelder kjøp av både varer, tjenester og bygg/anleggsarbeid. Ved større anskaffelser er 

det en rekke forhold som skal ivaretas, og anskaffelsen må være tilfredsstillende 

gjennomtenkt og spesifisert. Mangelfullt forarbeid gir dårlig konkurransegrunnlag, og 

fører ofte til at konkurransen må avlyses og gjennomføres på nytt.  

 

Oppegård kommune har også et strategidokument for innkjøp som gjelder for perioden 2006-

2010. Dokumentet er ikke politisk forankret, men benyttes av administrasjonen som et 

arbeidsverktøy for å nå angitte mål. Bakgrunnen for denne strategien var behovet for styrket 

kompetanse og utfordringer organisasjonen hadde i forhold til regelverk, rutiner og 

ressursbruk ved anskaffelser. Strategidokumentet redegjør for mål og tiltak knyttet til: 

 

 Lav innkjøpskompetanse ute i virksomhetene 

 Forankring av innkjøp i ledelsen (hos rådmannsgruppen og virksomhetsledere) 

                                                 
5
 Handlingsprogramrundskriv 1/10, 5. januar 2010 

6
 Jus og administrasjon gjennomfører anskaffelsen, men selve kontrakten underskrives av virksomhetsleder i den 

aktuelle virksomhet 
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 Strukturering av innkjøpsprosessene 

 Rollefordeling mellom Jus og administrasjon og virksomhetene 

 Lojalitet til rammeavtaler 

 Elektroniske innkjøp 

 Oppfølging og utvikling av miljøeffektive innkjøp 

 Leverandørutvikling 

 Innkjøpssamarbeid/nettverk 

 Vedlikehold og utvikling av innkjøpskompetansen i Jus og administrasjon 

 Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. 

 

Når det gjelder miljøeffektive innkjøp, har kommunen også utviklet en sjekkliste for dette 

som skal sikre at kommunens virksomheter og seksjoner tar nødvendige miljøhensyn ved 

anskaffelse av varer og tjenester. 

 

Kommunen har også rutinebeskrivelser som beskriver hvordan sakspapirene for anskaffelser 

på henholdsvis over 500 000 kr og mellom 100 000 kr og 500 000 kr skal dokumenteres og 

arkiveres. For hver anskaffelse skal det opprettes egen sak i kommunens 

dokumenthåndteringssystem. Etter avsluttet konkurranse skal ryddet mappe oversendes 

sentralarkivet for arkivering. 

 

Jus og administrasjon har også utgitt en veileder for anskaffelser mellom 100 000 og 500 000 

kroner eks. mva. Denne presiserer regelverkets krav til protokollplikt for disse anskaffelsene, 

samt kravet om skatteattest og HMS-egenerklæring. Det blir vist til anskaffelsesforskriftens 

(FOA) eksempel på protokoll, og anbefalt at denne benyttes som mal. Veilederen presiserer 

også kravet om dokumentasjon for de alminnelige prinsippene som gjelder for alle 

anskaffelser, og den er utformet som et praktisk verktøy for å skrive protokoll som følger 

punktene i malen for protokoll. 

 

Kommunens rutinehåndbok - fakturascanning - presiserer viktigheten av å oppgi 

bestillernummer ved alle innkjøp. Det er videre gitt en sjekkliste over forhold som skal 

vurderes før en anskaffelse av varer eller tjenester.  

 

Når det gjelder innhenting av anbud, har kommunen utviklet en mal for anbudsinvitasjon som 

benyttes av jus og administrasjon. Denne dekker forhold omkring oppdraget, alminnelige 

regler om gjennomføringen, krav til leverandøren, krav til tilbudet, oppdragsgiverens 

behandling av tilbudene og avgjørelsen av konkurransen. Det er også vedlagt en mal for 

anskaffelsesprotokoll for denne type innkjøp. 

 

I forhold til malen for anbudsinvitasjon, har kommunen også utarbeidet en formulering som 

vedrører sosial dumping. Det fremgår av denne at leverandøren skal sørge for at ansatte i egen 

organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og 

arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for 

vedkommende sted og yrke. Leverandøren skal på forespørsel legge frem dokumentasjon om 

de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. 

 

Jus og administrasjon sin vurdering er at rutiner og retningslinjer i stor grad er dekkende. De 

målsetninger som fremkommer i strategidokumentet 2006-2010 er langt på vei fulgt opp. 

Samtidig er det en dynamikk rundt dette pga endringer i regelverk og nytilsettinger som gjør 

at de målsettinger som ligger i dokumentet må ha et kontinuerlig fokus. 
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Revisjonen har også fått opplyst at kommunens delegasjonsreglement skal oppdateres. Det 

samme gjelder også for strategidokumentet for anskaffelser 2006-2010. Hvordan 

innkjøpsprosessene kan gjøres mer effektive og sporbare ved bruk av elektroniske 

konkurransegjennomføringsverktøy, antas å ville inngå i den nye strategien. Det samme 

gjelder for fordelingen av fullmakter mellom virksomhetene ute og jus og administrasjon med 

tanke på en ytterligere sentralisering av innkjøpsprosessene. 

 

På kommunens intranett er rutiner og andre relevante dokumenter samlet under egen snarvei -

”innkjøp”. I tillegg finnes det her også kortversjoner av enkelte rammeavtaler. 

 

I revisjonens nettbaserte spørreundersøkelse, svarer et flertall i overveiende grad at de synes 

kommunens rutiner og retningslinjer er dekkende når de skal foreta innkjøp. Det er likevel 

mange som har forslag til endringer kommunen bør gjøre. Hovedpunktene i disse er: 

 

- Fremskaffe bedre oversikt over gjeldende avtaler og informasjon om endringer av 

disse. 

- Gi ut en årlig kortfattet oversikt over regelverket. 

- Bedre planlegging av anskaffelser. Manglende etterlevelse bør gi konsekvenser. 

- Hyppigere evaluering av prisnivået i rammeavtalene. 

- Åpne mer for bruk av lokale forhandlere. 

 

Kompetanse hos ansvarlig personell 

Kommunen har samlet spisskompetansen innenfor i innkjøp i seksjon for jus og 

administrasjon. Innkjøpsenheten består av to stillinger, men får også bistand fra jus og 

administrasjon for øvrig. Jus og administrasjon vurderer kapasiteten som for liten til å 

etterkomme behovet for støtte og opplæring, samt å gjennomføre alle ønskede større 

anskaffelser med ønsket fremdrift.  

 

Det blir også fremholdt at fordi virksomhetene ikke har personell med særskilt ansvar for 

innkjøp, og det derfor kan variere hvem som styrer den enkelte anskaffelse i verksomheten, er 

det også vanskelig å bestemme hvem som har behov for opplæring, og hva slags opplæring 

som trengs. 

  

Opplæring drives som felles kurser og tilpassede kurser i kommunens regi, samt ved kjøp at 

opplæring eksternt. Dessuten gis det veiledning fra jus og administrasjon i tilknytning til 

enkeltanskaffelser. Spesielt i forhold til utarbeidelse av konkurransegrunnlag til rammeavtaler 

og større anskaffelser gis det også spesifikk opplæring. 

 

Kommunen har utarbeidet et opplæringsprogram for nye virksomhets- og seksjonsledere, som 

også inneholder en innføring i regelverket for offentlige anskaffelser, kommunens rutiner, 

fullmaktsstruktur og rammeavtaler. 

 

Jus og administrasjon planlegger å gjennomføre behovstilpassede opplæringstiltak også i 

2010. Behov for dette innmeldes imidlertid i liten grad fra virksomhetene. Jus og 

administrasjon forsøker derfor å motivere for dette også gjennom uformelle kanaler. 

 

Revisjonen har også spurt virksomhetsledere og seksjonsledere hvordan lovverk og 

kommunens regelverk er gjort kjent. Svarene fordeler seg som følger (flere svar kan krysses 

av): 
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Gruppen ”annet” viser til ledernettverk, nettverksmøter, tidligere kunnskap og kjennskap til 

hvor opplysninger rundt regelverk finnes. 

 

Revisjonen merker seg det store antallet som viser til at de har fått opplæring/kurs og at det 

bare er en respondent som mener at regelverket ikke er gjort kjent. 

 

Når det gjelder respondentenes vurdering av egen kunnskap om lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser, fordeler svarene seg slik: 

 
 

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1 angir 

”ingen formening”. 

 

Tilsvarende har vi også spurt om kjennskapen til kommunens regelverk om innkjøp, noe som 

ga følgende tilbakemelding etter samme skala: 
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Slik det fremstår ut fra de svarene som er gitt, er kjennskapet til kommunens regelverk noe 

bedre enn kunnskapen om lov og forskrift. 

 

Opplæring 

Kommunen initierte i 2007 en rutine for behovstilpasset opplæring innenfor regelverket om 

offentlige anskaffelser. Denne rutinen tar utgangspunkt i kompetansebehov for målgruppene: 

 

 Avropere/bestillere på rammeavtaler 

 Ledere og andre nøkkelpersoner som deltar i større anskaffelser og inngåelse av 

rammeavtaler 

 Øvrige ledere på ulike nivå. 

 

Interne kurs ble avholdt våren/høsten 2007, 2008 og 2009. 

 

Revisjonen har også registrert at det ble arrangert et kurs i bruk av rammeavtaler for kultur, 

nærmiljø og kvalifiseringssenteret i mars 2009.  

 

For 2010 ser vi at det er planlagt følgende interne kurs: 

 Innkjøpskurs; kravspesifikasjon og kontraktsoppfølging. 2-3 timers kurs våren 2010 

for idrett, byggadministrasjon, eiendomsforvaltning, VAR, Vei og Park. 

 Avfallshåndtering og miljøvennlige anskaffelser; miljø inn i kravspesifikasjon ved 

innkjøp - halvdags kurs høsten 2010. 

 Rammeavtaler; hvordan bruke aktuelle rammeavtaler? 

 

I perioden 2007-2009 har kommunen gjennomført følgende interne kurs i offentlige 

anskaffelser: 

 

År Tema Målgruppe 

2007 Offentlig anskaffelser – de grunnleggende 

prinsippene 

Alle som kan ha nytte av 

kunnskap om offentlige 

anskaffelser 

2007 Rammeavtaler Ledere, saksbehandlere mv. 
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2008 Kravspesifikasjons-utarbeidelse Virksomhet byggadministrasjon. 

2008 Rammeavtaler Skolesektoren 

2008 Opplæring og gjennomgang av arkivrutinene 

vedr. innkjøp 

Virksomhet byggadministrasjon 

og virksomhet eiendom. 

2008 Avfallshåndtering og miljøvennlige anskaffelser Alle som har nytte av temaet. 

2009 Rammeavtaler Leder og andre ansatte knyttet til 

tekniske tjenester 

2009 Rammeavtaler Ledere og andre ansatte i 

kulturrelaterte virksomheter 

2009 Offentleglova, med egen del om offentleglovas 

anvendelse på dokumentasjon i anskaffelses-

prosesser 

Alle som kan ha nytte av 

kunnskap om offentleglova. 

2009 Klimabil 2009 – i forbindelse med 

kravspesifisering av el-biler 

Organisasjon og tjeneste sammen 

med jus og administrasjon 

2009 IT-standardkontrakter IKT-seksjonen sammen med jus 

og administrasjon 

 

Kompetanseheving for ansatte i seksjon jus og administrasjon som arbeider med innkjøp, 

sikres gjennom deltakelse på kurs og seminarer gjennom året. Temaene varierer med behov 

og tilbud.  

 

I vår spørreundersøkelse har vi spurt om det er spesielle områder innenfor innkjøp der 

respondentene ønsker opplæring. 15,2 % har svart ”ja”, 73,9 % ”nei” mens 10,9 % svarte ”vet 

ikke”. Flere har også begrunnet svaret sitt nærmere. Blant annet er følgende områder for 

opplæring registrert: 

 

- Jevnlige oppfriskningskurs. 

- Faste opplæringsrutiner for nye ledere. 

- Obligatorisk opplæring av de som har fullmakt til å foreta innkjøp. 

- Rammeavtaler ut over de som er spesifikke for egen virksomhet. 

- Generelt om kommunale føringer. 

- Hvordan lage gode kravspesifikasjoner. 

- Generelt hvordan man innhenter anbud. 

- Hvordan gjøre kjøp når det gjøres unntak fra hovedreglene. 

- Hvordan forhandle seg fram til bedre pris. 

 

6.3 Vurderinger  

 

Kommunen har etablert en ansvarsstruktur for innkjøpsvirksomheten, og har også beskrevet 

denne gjennom ulike styringsdokumenter. Den innkjøpsfaglige kompetansen i kommunen er 

samlet i jus og administrasjon, og virksomhetene har ingen med et definert selvstendig 

innkjøperansvar i sine organisasjoner. Til tross for dette, oppgir nær halvparten av 

virksomhetene og seksjonene at de har utpekt personer i sin organisasjon som skal ha et slikt 

ansvar. Med den flate organisasjonsstrukturen kommunen har, vil det være en utfordring å 

skulle følge opp og kontrollere den innkjøpsaktiviteten som skjer i virksomhetene, med 

mindre jus og administrasjon blir styrket. 

 

Revisjonen vurderer at det er positivt at virksomhetene gir enkelte i virksomheten ansvar for å 

ivareta innkjøp. Regelverket er komplisert, og innkjøp er en oppgave som krever kompetanse 
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og som ikke egner seg for å bli ivaretatt på mer eller mindre tilfeldig basis. Vi viser også til at 

det i mange virksomheter allerede er utnevnt innkjøpsansvarlige, uten at disse er kjent for jus 

og administrasjon. 

 

Når det tydeligvis finnes en slik uformell struktur av innkjøpere, bør jus og administrasjon 

etter revisjonens mening bidra til å skape arenaer for å styrke kompetanse og samarbeid 

mellom disse. Etter revisjonens mening kan det bidra til en faglig styrking av 

innkjøpsfunksjonen om virksomheter og seksjoner oppgir hvilke personer som har ansvar for 

innkjøp, spesielt for de virksomheter som foretar innkjøp i særlig omfang. 

 

Ut fra de opplysninger som er gitt, fremstår det som at kommunen har etablert en 

ansvarsstruktur som i stor grad oppleves som klargjort. Tilsvarende fremstår de rutiner som 

kommunen har etablert, som i stor grad dekkende. Revisjonen har likevel mottatt en rekke 

innspill som både støtter dette, og som kommer med forslag til endringer. Vi tar ikke stilling 

til hvilke av disse forslagene som eventuelt bør følges opp, men mener mange av innspillene 

fortjener en oppfølging. Dette er derfor en oppgave som kommunen bør ta tak i og vurdere 

nærmere. 

 

Når det gjelder kompetanse, registrerer vi at de fleste vi har spurt, mener de selv har god 

kjennskap til kommunens regelverk. Kunnskapen om lov og forskrift er noe svakere, noe 

revisjonen mener er å forvente. Samtidig registrerer vi at kommunen har gjennomført en 

rekke kurs innenfor temaet, og også at jus og administrasjon veileder andre ved behov. Vi 

viser også til at mange av de som har ansvar for innkjøp, har fått opplæring og annen 

kompetanseutviklende støtte. På denne bakgrunn er det positivt når 3 av 4 i undersøkelsen 

oppgir at de ikke har spesielle opplæringsbehov. For å sikre etterlevelse av rutiner, lov og 

regelverk, er det etter revisjonens mening likevel viktig å ha et kontinuerlig fokus på 

kompetanse. De innspill som er kommet gjennom undersøkelsen, bør derfor tas med videre i 

vurderingen av hvilke tilbud som skal gis til innkjøpsansvarlige i kommunen. 

6.4 Konklusjon  

Kommunen har en klar organisering av innkjøpsarbeidet. Kommunens rutiner er i stor grad 

også kjent blant de som er ansvarlige for innkjøp. Det fremstår også som at det er gjort tiltak 

som utvikler kompetanse, og at kunnskap om regelverket i rimelig stor grad er til stede i 

organisasjonen. Gjennom den undersøkelsen som er gjennomført er det fremkommet en rekke 

forslag, både til ansvarsstruktur, rutiner og opplæringsområder. Revisjonen anbefaler at 

kommunen vurderer tiltak i forhold til dette som en del av sitt kontinuerlige 

forbedringsarbeid. 

 

Den todelte organisasjonsmodellen kommunen har valgt, der kommuneledelsen har begrenset 

innkjøpsfaglig kapasitet i stab og støtte, gjør at den er avhengig av at virksomhetene forholder 

seg til regelverket på en korrekt måte. Samtidig ser det ut til at kommunen har begrenset 

kapasitet til å kontrollere og følge opp virksomhetene på dette området. Et godt 

internkontrollsystem handler også om at det er etablert tilfredsstillende overvåkingsaktiviteter.  

 

Revisjonen mener også at det bør vurderes å utpeke innkjøpsansvarlige i virksomhetene og på 

den måten etablere et faglig nettverk som jus og administrasjon kan spille på, i det minste for 

de virksomheter som foretar innkjøp av særlig omfang. Dette kan på en enda bedre måte legge 

til rette for en forsvarlig innkjøpsvirksomhet.  
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7 Etterlevelse 
 

 

 

 

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 og gjennomført av jus og 

administrasjon 

 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 

 

Kommuneledelsen gir uttrykk for at kommunen er i en positiv utvikling i forhold til å 

overholde lov og regelverket for anskaffelser. Kommunen mener at de større anskaffelsene 

stort sett gjennomføres på en tilfredsstillende måte, men det er noe mer uklart hvordan praksis 

er ute i virksomhetene. Seksjon for jus og administrasjon gir uttrykk for at den ikke har noen 

rolle i forhold til å avdekke brudd, men bistår andre for å rette opp feil som er begått.  
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Kommunens ledelse vurderer utfordringene til å være størst for anskaffelser mellom 100 000 

kr og 500 000 kr med tanke på ivaretakelse av de generelle krav til anskaffelsen som følger av 

LOA § 5. 

 

Når det gjelder rammeavtaler, er kommunens policy at disse skal opprettes ved behov, der 

anskaffelsene følger et repeterende mønster, eller der det er flere brukere av de samme 

produktene. Normal varighet på avtalene er 2 år, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år til. 

Grunnlaget for å inngå rammeavtaler, er en vurdering av hvor hensiktsmessig dette er i 

forhold til det volumet som kjøpes. Tidvis inngås også rammeavtaler sammen med andre 

kommuner/fylkeskommune. Generelt er det lite uro rundt praktiseringen av avtalene, verken 

fra leverandører eller interne ledd. 

 

Kommunens inntrykk er at rammeavtalene i stor grad brukes, men det føres ingen særskilt 

kontroll med dette.  

 

De rammeavtalene som ligger på nettet, har sparsomt med informasjon om avtalen som er 

inngått og inneholder blant annet ikke priser. Dette er ansett som konfidensiell informasjon 

som ikke kan ligge åpent på intranettet. Når en ny avtale inngås, avholdes det 

informasjonsmøte for aktuelle virksomheter som skal bruke avtalen hvor jus og 

administrasjon/kontaktperson og aktuell leverandør er tilstede. I informasjonsmøtet blir priser 

og detaljer i avtalen presentert og delt ut. 

 

I tillegg er det slik at ikke alle rammeavtalene ligger ute på intranettet fordi noen av disse kan 

skape misforståelser om hva som kan handles blant virksomheter som rammeavtalen ikke er 

ment for. 

 

Kommunen har oppgitt at de virksomheter/sektorer som typisk kjøper mest på rammeavtaler, 

er skoler, barnehager, renhold, kontorvirksomhet, pleie og omsorg og byggadministrasjon. 

For 2009, utgjorde dette ca 30 mill kr. 

  

Kommunen har ingen rutiner rettet mot å sikre/måle avvik eller brudd på regelverket, eller 

andre internkontrollrutiner som favner området som helhet. Dette fremkommer derfor i tilfelle 

som klagesaker i anskaffelsesprosessen eller til Klageorganet for offentlige anskaffelser 

(KOFA). Omfanget av klagesaker er imidlertid lite. 

 

I tidsrommet 2007 - 2009 har ikke Oppegård kommune som selvstendig aktør blitt innklaget 

til KOFA. I 2009 var Oppegård kommune medinnklaget til KOFA i en sak som gjaldt en åpen 

anbudskonkurranse fra Akershus fylkeskommune om transportordning for bibliotekene i Oslo 

og Akershus fylker. Flere andre kommuner deltok også. 

  

KOFA sin konklusjon etter behandling av klagen var som følger:  

 

”Akershus fylkeskommune har brutt kravet til god forretningsskikk i lovens § 5 og 

forskriftens § 3-1 ved å ikke gi en dags forlengelse av tilbudsfristen i konkurransen.  

Klagers øvrige anførsler har ikke ført fram.” 

 

For Oppegård kommune er omfanget av denne avtalen oppgitt til å være rundt kr. 20.000,- pr. 

år.  
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Når det gjelder kjennskapen til kommunens rammeavtaler, har vi bedt virksomhetsledere og 

seksjonsledere ta stilling til dette på følgende måte: 

 
Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”.  

 

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”. 

 

Når det gjelder innkjøp i strid med kommunens rutiner på områder der det ikke finnes 

rammeavtaler, fordeler svarene seg slik: 



Forvaltningsrevisjon   OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 26 OPPEGÅRD KOMMUNE 

 

 

 
Svaralternativ 1 angir ”svært ofte” mens alternativ 6 angir ”aldri”.  Alternativ -1 angir ”ingen 

formening”. 

 

Selv om tilbakemeldingene tyder på at rutinene i stor grad overholdes, registrerer vi at det er 

noen få som medgir at dette ikke alltid skjer.  

 

Ut fra svarene ser det derfor ut til at det er enkelte brudd på kommunens regelverk, uten at 

svaralternativene gir grunnlag for å kvantifisere dette. 

 

Når det gjelder årsaken til at innkjøpsbestemmelsene ikke ble fulgt, har vi mottatt mange svar. 

Hovedpunktene i disse er: 

 

- Det kan ikke leveres innenfor tidsfrister eller at aktuell leverandør ikke har den 

etterspurte varen. 

- Produktet kan kjøpes billigere et annet sted enn der vi har avtale. 

- Vareutvalget ikke er tilstrekkelig. 

- Knapphet på tid og behov for rask levering. 

- Kvaliteten på produktene ikke er god nok. 

- Ikke har vært klar over at kommunen har rammeavtale på området. 

 

Videre har vi spurt om seksjonen eller virksomheten har inngått egne rammeavtaler i tillegg 

til de som er inngått av jus og administrasjon. 8,7 %, eller 4 respondenter, har svart positivt på 

dette, hvorav en opplyser at dette nå er ryddet opp i. 

 

Vi har også spurt om respondentene ser områder med potensiale for nye avtaler. Litt under 

halvparten (49 %) svarer ja til dette, og har gitt følgende innspill:  

 

- Renhold. 

- Skolemøbler i en bedrift som er spesialister på det.  

- Elektrisk utstyr. 

- Mat og leker. 

- Leker og møbler til personalrom og kontor. 

- Farmasøytisk tilsyn, hvitevarer for storhusholdning. 

- ”IKEA”. 
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- Møbler, leker, bøker, mat. 

- Kontormaskiner. 

- Musikkinstrumenter. 

- Inventar til skoler. 

- Lekeleverandører som har gode priser og i tillegg yter en stor grad av service. 

- Idrettsutstyr. 

- Matleveranse til elever, barn og eldre. 

- Innleie av helsepersonell. 

7.2.2 Gjennomgang av kommunens innkjøp 

 

I følge Oppgård kommunes regnskap er det kjøpt varer og tjenester samt foretatt overføringer 

til andre med 404 mill kroner i driftsregnskapet i 2009. I investeringsregnskapet utgjør 

tilsvarende beløp 66 mill kroner for 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 gjort på rammeavtaler er også holdt utenom.   

 

7.2.2.1 Kjøp etter konkurranse 

 

På bakgrunn av vår gjennomgang av kommunens reskontro har vi utarbeidet en liste over 

leverandører hvor Oppegård kommune har foretatt kjøp for over kr 240 000 i 2009. Denne 

listen er gjennomgått av Jus og administrasjon og det er gitt tilbakemelding på hvordan 

innkjøpene er gjennomført.  Samlet utgjør disse innkjøpene 71,6 mill kr, fordelt på 65 

innkjøp. Kjøp fra 19 leverandører ble gjort uten at det ble foretatt forespørsel om pris fra flere 

leverandører. Disse forholdene er gjennomgått under 7.2.2.2. 

 

Fra de resterende 46 leverandørene har revisjonen gjennomgått 13 kjøp nærmere med hensyn 

til om kravene i regelverket er oppfylt i forbindelse med kjøpene. Tabellen under viser 

gjennomgangen av kjøpene.  

 

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 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

8 Nei  Ja Ja Ja Ja Ja 

9 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

11 - Ja Delvis Delvis Ja Delvis 

12 ja Ja Ja Ja Ja Ja 

13 ja Ja Ja Ja Ja Ja 
* Konkurransegrunnlaget manglet elektronisk i saksarkivet men papirkopi lå i arkivet. 
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I alle sakene over er det skrevet protokoll i forbindelse med det kjøpet som er gjennomført, all 

dokumentasjon var lagret i kommunens saksarkiv. Dokumentene var også i hovedsak scannet 

inn i kommunens elektroniske saksarkiv eSak. 

 

8 av kjøpene ovenfor var gjennomført av seksjon for jus og administrasjon, de resterende av 

den aktuelle enheten. 

 

Kommentar 

 

 Sak 8. I denne saken er det sendt ut forespørsel ang. pris til 4 foretak.  Begrunnelsen 

for at utlysing ikke er foretatt var at anskaffelsen var vurdert å være under kr 500 000,-

for det enkelte bygg. Oppdraget gjaldt maling av 11 av kommunens bygninger. Totalt 

utgjorde dette oppdraget i overkant av 1 mill kroner. Det ble tegnet kontrakt med den 

leverandøren som hadde det billigste tilbudet for hver bygning.  

 

Investeringsregnskapet for 2009 viser at Oppegård kommune har foretatt investeringer for i 

alt om lag 66 mill kroner. Dette fordeler seg på 36 forskjellige prosjekter. Vi har plukket ut 4 

prosjekter og gjennomgått de med tanke på om kravene i regelverket er oppfylt i forbindelse 

med kjøpene. 
 

Kjøp i investeringsregnskapet: 

Sak 
Tilstrekkelig 

kunngjort 

Konkurranse 

gjennomført 

Like-

behandling 

Forut-

beregnelighet 

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 *) *) *) *) 

*) Protokoll mangler. 
 

Kommentarer 

 

- Sak 1 består av anskaffelser fra flere leverandører bl.a. prosjektering, tekniske 

installasjoner og bygningsmasse. For alle disse elementene er det gjennomført 

konkurranse og protokoll er skrevet. Selskapet som foresto prosjekteringen ga et 

anbud på kr 295 800.  Dette var totalt sett det billigste tilbudet av de som ble innlevert, 

men det hadde ikke den laveste timeprisen. Totalt er det i prosjektet utbetalt kr 1,3 

mill kroner til dette selskapet. Det er henvist til at kostnadsøkningen skyldes endringer 

og ekstra bistand i anleggsfasen. 

 

- Sak 3. Førstegangsutlysning på Doffin ga ingen respondenter. To aktuelle 

leverandører ble kontaktet og den med lavest pris ble valgt. 

 

- Sak 4. Det er kommet inn tilbud fra 3 leverandører. Anskaffelsen er ikke lyst ut på 

Doffin fordi verdien ligger under kr 500 000. Det er ikke skrevet protokoll fra denne 

anskaffelsen. 
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7.2.2.2 Kjøp gjort uten konkurranse 

 

Barnevernstiltak 

Oppegård kommune har kjøpt diverse barnevernstjenester fra et selskap for i underkant av 10 

mill kroner. Av disse gjelder 4,4 mill kroner kjøp som er gjort gjennom Bufetat og de statlige 

avtaler som finnes på dette området. De resterende 5,3 mill kroner er kjøp av tjenester som 

ikke har vært gjenstand for konkurranse. Kommunen opplyser at tjenesten nå er i gang med å 

forberede grunnlaget for fremtidige anbudskonkurranser. 

 

Persontransport 

Oppegård har hatt rammeavtale omkring transporttjenester, denne har blitt utvidet i samsvar 

med opprinnelig avtale og har løpt fram til 31/7-09. Konkurransegrunnlaget for nytt anbud var 

klargjort for kunngjøring. Denne ble imidlertid stoppet da det ble bestemt at kommunen selv 

skulle overta denne tjenesten. Totalt er det kjøpt tjenester fra dette selskapet på om lag 1,9 

mill kroner etter at rammeavtalen har løpt ut. 

 

Kjøp av institusjonsplass 

Oppegård kommune har kjøpt institusjonsplass (bolig, mat og behandling) hos et selskap for 

om lag 1,8 mill kroner i 2009. Det er opplyst at dette gjelder en ekstremt ressurskrevende 

bruker. Tidligere ble tjenesten kjøpt fra en annen privat leverandør hvor kostnaden var mindre 

men kommunen har opplyst at dette ikke fungerte. Brukeren krever en institusjonsplass med 

høyt kvalifisert og nok personale. 

 

Service-/driftsavtale  

Det er opplyst at virksomheten er i gang med å forberede grunnlaget for en fremtidig 

anbudskonkurranse for service- og driftsavtale til sentral driftskontroll-anlegg. 

 

Behandlingshjem for døvblinde 

Oppegård kommune har kjøpt plass for en person fra en stiftelse. Kommunen har opplyst at 

de har vurdert at dette er eneste leverandøren av denne type tjenester i landet, og at 

anskaffelsen derfor kan unntas konkurranse i medhold av forskriften.  

 

VA – materiell 

Det ble annonsert åpen anbudskonkurranse 14.2.08 for rammeavtale om VA-materiell. Denne 

konkurransen ble mislykket og det kom bare inn ett tilbud som imidlertid ble avvist.  

Oppegård kommune har kjøpt slike varer for i underkant av 1 mill kroner i 2009.  Dette dreier 

seg om flere mindre kjøp gjennom året. 

 

Brukt datautstyr 

Det er kjøpt brukt datautstyr for om lag kr 0,8 mill i 2009. Det er opplyst at denne 

leverandøren gir kommunen gode maskiner til ”en billig penge”.  

 

Prøvetakings- og analysetjenester 

Oppegård kommune har kjøpt prøvetakings- og analysetjenester for bekker og vassdrag av 

samme selskap de siste 10 årene. Beløpet har utgjort om lag kr 600 000 - 700 000 hvert år de 

siste årene. Det er opplyst at det i 2009 ble lyst ut en felles tilbudsforespørsel på Doffin vedr. 

prosjektet PURA for å få etablert en rammeavtale. Prosessen ble kjørt via VA-etaten i Oslo 

kommune. Konkurransen var imidlertid mislykket og Oppegård kommune fortsatte derfor 

med sin opprinnelige leverandør. Oppegård kommune har opplyst at det selskapet kommunen 

har kjøpt sine tjenester fra i fagmiljøet har vært kjent for å ha en dominerende posisjon innen 
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dette fagområdet og det er tidligere blitt vurdert som ikke realistisk å kunne kjøpe tilsvarende 

fagkompetanse fra andre. 

 

Bolig med omsorgstilbud 

Dette gjelder kjøp av bolig med omsorgstilbud som kommunen pr. dato ikke kan tilby og hvor 

bruker er avhengig av et skreddersydd opplegg. 

 

Lege til sykehjemmet 

Det er opplyst at stillingen som lege på sykehjemmene har vært lyst ut flere ganger uten at 

den er blitt besatt. Det har derfor blitt kjøpt legetjeneste fra et privat selskap. Virksomheten 

har opplyst at de jobber videre med å få ansatt en lege i fast stilling, men at selskapet det er 

kjøpt tjeneste av er vurdert som eneste selskap i markedet som har leger til sykehjem. 

 

Datautstyr 

Det er opplyst at det er kjøpt datautstyr for om lag kr 518 000,- fra en leverandør i 2009, det 

foreligger ikke noe avtale med denne leverandøren. Dette har dreid seg om mange småkjøp 

fordelt over hele året. Noe utstyr er til eksisterende maskiner, skjermkort, harddisker, minne 

osv. Deler av disse kjøpene har også vært for andre virksomheter. Dette utgjør totalt 48 

enkeltkjøp, noe som gir en snittpris på kr 11 000. 

 

Det er også kjøpt datamaskiner fra et selskap for om lag 1,2 mill kroner. Det er kjøpt 

maskiner og utstyr i flere omganger. For 4 av kjøpene er det laget protokoll og det er i disse 

henvist til at prisen har vært så lav at de har vært å betrakte som ”røverkjøp” og at det derfor 

ikke ble hentet inn tilbud fra andre. Det er i protokollen ikke angitt hvilken rabatt som er 

oppnådd eller hvor mye som er spart i forhold til ordinær pris. De 4 kjøpene som det er laget 

protokoll for utgjør om lag kr 980 000,-.   

 

Det er også kjøpt konsulenttimer for ca kr 200 000,- fra et selskap.  Dette gjelder allerede 

eksisterende løsninger hvor det er opplyst at selskapet sitter med spesialkompetanse, samt 

enkelte mindre prosjekter hvor det har vært naturlig å bruke dem. 

 

Verktøy innen VA 

Det er kjøpt håndverktøy, elektroverktøy, div. sveiseapparat og loddeverktøy, kappe- og 

slipeverktøy fra et selskap for om lag kr 400 000,-. Det er opplyst at det ikke er forespurt 

andre leverandører og at dette selskapet har rask leveranse og stiller opp servicemessig på kort 

varsel når det er behov for dette. Det er videre opplyst at virksomhetsleder har bedt om at det 

blir lyst ut en rammeavtale på dette området. 

 

Barnevernskonsulenter 

Det er kjøpt barnevernskonsulenter fra et selskap for om lag kr 350 000,- i 2009. Det er 

opplyst at tjenesten er i gang med å forberede grunnlaget for en fremtidig anbudskonkurranse 

på dette området. 

 

Reparasjon av vannledning 

Det er opplyst at grunnen til at det ikke ble hentet inn tilbud fra flere leverandører var at dette 

gjaldt reparasjon av hovedledningen som også forsynte Ås kommune med vann. Det hastet 

med å få utbedret denne lekkasjen og dette selskapet hadde mulighet til å påta seg oppdraget 

på dagen.   
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Renholdstjenester 

Det er kjøpt renholdstjenester fra et selskap på i overkant av kr 300 000,- i 2009. Det er 

opplyst at dette gjelder mange små kjøp som er kommet til ved behov.  

 

Rengjøring av høydebasseng 

Oppegård kommune har benyttet et privat firma til å rengjøre rentvannsbassenger ved 

Oppegård vannverk. Det er opplyst at dette firmaet ble benyttet til tilsvarende jobb for 5 år 

siden og er enerådende i Norge på denne type jobber hvor man rengjør bassengvegger og 

rørføringer mens anlegget er i full drift. Det er skrevet protokoll fra dette kjøpet og det 

framgår også av protokollen at det ikke er foretatt prisforespørsel fra flere leverandører da 

dette firmaet er vurdert som enerådende på markedet. 

 

Trykking av vår- og høstprogram 

Oppegård kommune har kjøpt grafiske tjenester vedrørende trykking av vår- og 

høstprogrammet for kulturhuset samt div. andre annonserings- og markedsføringstiltak for kr 

285 000,- fra et privat selskap. Virksomheten har opplyst at den har vurdert det slik at det ikke 

var nødvendig å innhente anbud ettersom hvert enkelt program ikke har oversteget kr 

100 000,-. 

 

Kjøp av garderobeskap 

Det er kjøpt garderobeskap til Sofiemyrhallen for ca kr 250 000,-. Det er i regnskapet benyttet 

art for kjøp av kjemikalier. Det er opplyst at dette var eneste leverandør av dette produktet i 

markedet og at det derfor ikke er foretatt henvendelser til andre i markedet. Det er ikke ført 

protokoll for kjøpet. 

 

Brukerstyrt personlig assistent 

Det er kjøpt brukerstyrt personlig assistent (BPA) i 2009 for om lag 4,8 mill kroner. Dette er 

gjort gjennom et non-profit andelslag som eies av brukerne av BPA. Det er imidlertid den 

som har krav på BPA som er ansvarlig for å ansette den enkelte assistent og setter premissene 

for hvilket arbeid denne skal gjøre. Andelslaget har arbeidsgiveransvaret for den enkelte 

assistent og sørger for lønnsutbetalinger. Oppegård kommune betaler for det antall timer som 

de hjelpetrengende har krav på. Oppegård kommune har opplyst at det er igangsatt arbeid 

med vurdering av hvordan fremtidig BPA skal organiseres.  

 

7.2.2.3 Rammeavtaler 

 

Oppegård kommune har rammeavtaler med 36 leverandører.  Tre av disse avtalene er avtaler 

som er gjort av Akershus fylkeskommune og som kommunen har sluttet seg til. Tre av 

avtalene er fellesavtaler for Follo-kommunene. Ås kommune og Ski kommune har forestått 

inngåelsen av to av disse avtalene. Oppegård kommune benytter seg også av en avtale som er 

inngått av Bærum kommune og Asker kommune. 

 

Totalt er det kjøpt inn varer og tjenester for om lag 30 mill kroner eks mva på grunnlag av 

rammeavtaler. 
 

Revisjonen har sett på innkjøpsprosessen i 4 tilfeldig utplukkede rammeavtaler. Alle disse 

rammeavtalene var inngått av avdeling for jus og administrasjon. 
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Sak 
Tilstrekkelig 

kunngjort 

Konkurranse 

gjennomført 

Like-

behandling 

Forut-

beregnlighet 

Gjennom-

siktighet 

Etter-

prøvbarhet 

Forsikring Ja Ja Ja Ja Ja Ja* 

Frukt og 

grønt 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja** 

Transport til 

svømme-

undervisning 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kjemikalier 

til svømme-

basseng 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 

 

Kommentarer 

*Protokollen ble levert sentralarkivet for scanning. Dokumentet ble imidlertid utlånt før 

scanning fant sted. Kopi av protokollen ble fremskaffet av Jus og adm. 

** Konkurranse grunnlaget var ikke arkivert i eSak, men fantes fysisk i arkivet. 

 

Etterlevelse av rammeavtaler 

For å kunne etterprøve om Oppegård kommune etterlever de rammeavtaler som er inngått er 

det plukket ut 8 rammeavtaler og undersøkt om det er kjøpt varer fra konkurrerende selskaper. 

Dette gjelder på følgende områder: 

 Rengjøringsprodukter, renholdsmidler osv. 

 Rørleggertjenester og VVS-utstyr. 

 Kontormøbler (skoler, barnehager og kontorer). 

 Legemidler. 

 Vannanalyser. 

 Alarm. 

 Elektrikertjenester. 

 Lærebøker. 

 

Det er tatt utgangspunkt i de artene som de ovenfor nevnte varer og tjenester er ført på i 

regnskapet. Samtlige posteringer er gjennomgått på de samme artene for å avdekke om det er 

kjøpt varer og tjenester hos andre leverandører enn de kommunen har rammeavtale med. 

 

Vi har følgende kommentarer i forbindelse med denne gjennomgangen: 

 

Elektrikertjenester: I tillegg til selskapet Oppegård kommune har rammeavtale med er det 

kjøpt elektrikertjenester for i alt kr 243 818,- fra annet selskap.  Det er opplyst at dette gjelder 

arbeid på en barnehage hvor selskapet fikk oppdraget i konkurranse med to andre 

leverandører. Selskapet har i tillegg hatt oppdrag for virksomhet for VAR hvor det har henvist 

til at selskapet er benyttet fordi de har hatt god kjennskap til VAR sine elektriske 

installasjoner samt godt arbeid over tid. 

 

Rørleggertjenester: Det er kjøpt rørleggertjenester fra andre enn det selskapet kommunen som 

kommunen har rammeavtale med for om lag kr 37 000,-.  Deler av dette gjelder 

kursvirksomhet som er gjennomført. Det resterende gjelder et selskap som det er opplyst er 

benyttet i forbindelse med akutte hendelser og at dette selskapet har kunnet stille opp på kort 

varsel. 
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Kontormøbler: Det er kjøpt kontormøbler fra andre enn det selskapet kommunen har 

rammeavtale med på området for i overkant av kr 300 000,-.  Dette gjelder kjøp av møbler til 

NAV- kontoret og det er benyttet den statlige rammeavtalen som finnes på området. 

 

Lærebøker: Det er kjøpt lærebøker fra andre enn det selskapet kommunen har rammeavtale 

med for om lag kr 60 000,-. Det er opplyst at dette gjelder kjøp av bøker som ikke er en del av 

det sortimentet som er tilgjengelig innenfor rammeavtalen. 

 

Alarm: Det er kjøpt alarmtjenester fra annet selskap enn det kommunen har rammeavtale med 

for kr 46 000,-. Det er opplyst at dette ikke er kjøp av alarmtjenester, men et abonnement på 

overføringstjenester knyttet til sentraler.  

 

7.3 Vurderinger 

7.3.1 Etterlevelse - generelt 

Revisjonen registrerer ut fra den gjennomførte spørreundersøkelsen, at det foretas innkjøp i 

strid med kommunens rutiner, både når det gjelder kjøp etter konkurranse og når det gjelder 

kjøp etter rammeavtaler. Det ser riktignok ikke ut til å skje ofte, men det er noe kommunen 

må ta alvorlig. Selv om det relativt sett ikke er mange som svarer at dette til tider har skjedd, 

representerer dette likevel en potensiell risiko for kommunen i forhold til økonomi og 

omdømme. Vi registrerer også at ikke alle mener de har like god kjennskap til relevante 

rammeavtaler. Respondentene har angitt en rekke grunner for hvorfor dette har skjedd. Flere 

av disse kan neppe forsvares, og dette tyder på at kommunen fortsatt har en jobb å gjøre i å 

forklare hvordan innkjøpere skal forholde seg til regelverket og inngåtte rammeavtaler. 

 

Revisjonen vil også peke på de innkomne forslag til områder for nye rammeavtaler som noe 

kommunen bør vurdere nærmere. 

 

7.3.2 Kjøp etter konkurranse 

Vår gjennomgang av de 13 kjøpene i driftsregnskapet viser at disse i all hovedsak har tatt 

hensyn til de grunnleggende prinsippene om krav til konkurranse, krav til likebehandling, 

forutberegnlighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.  Dokumentasjonen var for alle 

kjøpene tilgjengelig i kommunens arkivsystemer og i hovedsak scannet inn og tilgjengelig 

elektronisk i eSak. For en av sakene ble ikke denne kunngjort på Doffin med bakgrunn i at 

verdien ble anslått til å være under kr 500 000. Dette gjaldt maling av kommunens bygninger 

hvor hver bygning ble ansett å være en egen anskaffelse, men hvor samlet verdi var på om lag 

1,1 mill kroner. Etter vår oppfatning fremstår disse anskaffelsene som én anskaffelse i og med 

at det ble sendt en samlet oppdragsbeskrivelse som inkluderte alle bygningene som skulle 

males, til de aktuelle leverandørene. Av forskriftens § 2-3 nr 4 framgår det at en planlagt 

anskaffelse av en bestemt ytelse kan ikke deles opp i den hensikt å unngå at bestemmelser i 

denne forskrift kommer til anvendelse.  Revisjonens oppfatning er at disse anskaffelsene 

burde vært ansett som én enkelt anskaffelse og at man derfor burde ha forholdt seg til del II i 

forskriften. 

 

Vår gjennomgang av de fire anskaffelsene i investeringsregnskapet viser at det er gjennomført 

konkurranse i alle. For en av anskaffelsene var det imidlertid ikke laget protokoll fra 

anskaffelsen slik kommunens rutiner og regelverket tilsier. I et annet innkjøp ble det foretatt 

kjøp utover det som var grunnlaget fra den anbudsutlysningen som ble foretatt. Det har 
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således blitt kjøpt tjenester fra denne leverandøren for i overkant av 1 mill kroner som ikke 

har vært gjenstand for konkurranse.  

7.3.3 Kjøp gjort uten konkurranse 

 

Av regelverket framgår det at samtlige anskaffelser som Oppegård kommune foretar skal 

basere seg på konkurranse.  

 

Det er kjøpt barnevernstjenester for om lag 5,3 mill kroner uten at det er gjennomført 

konkurranse. Revisjonen kan ikke se at det er noen grunn til at kjøp av slike tjenester ikke 

skal skje innenfor regelverket. Det er også opplyst at man er i ferd med å forberede grunnlaget 

for fremtidige anbudskonkurranser. 

 

Kommunens rammeavtale om transporttjenester utløp 31/7 -09 og kommunen fortsatte å 

kjøpe tjenester fra denne leverandøren i påvente av at kommunen selv skulle overta denne 

tjenesten. Det er således i 2009 kjøpt tjenester for om lag 1,9 mill kroner fra en ikke gyldig 

rammeavtale. 

 

Den utlyste rammeavtalen for VA- materiell ga intet resultat. Oppegård kommune har kjøpt 

slike varer for om lag 1 mill kroner i 2009. Dette dreier seg om mange mindre kjøp og kunne 

således være godt egnet for en rammeavtale. Som en generell betraktning vil revisjonen 

fremheve at selv om en slik rammeavtale ikke har kommet på plass, har kommunen et ansvar 

for å sørge for at de kjøpene som gjøres baseres på de grunnleggende prinsippene for innkjøp.  

 

Det er kjøpt brukt datautstyr i 2009 for om lag kr 800 000,-. Revisjonen kan ikke se at slike 

kjøp kan unntas reglene for offentlige anskaffelser og at det således burde vært gjennomført 

konkurranse for disse kjøpene også. 

 

Det er kjøpt datamaskiner og utstyr for 1,2 mill kroner fra et selskap i 2009. For 4 av disse 

kjøpene ble det i protokollen henvist til at dette var ”røverkjøp” og at man derfor ikke hentet 

inn flere tilbud. Av § 2-1 i forskriften fremgår det at del 1 i forskriften gjelder dersom det 

foreligger et usedvanlig fordelaktig tilbud som gjør det mulig å anskaffe ytelsen til en pris 

som ligger vesentlig under markedspriser, og en anbudskonkurranse eller konkurranse med 

forhandlinger og en anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger ikke lar seg 

gjennomføre i det tidsrommet tilbudet foreligger.  I de utarbeidede protokollene er det ikke 

gitt noe informasjon om hvor mye under markedspris disse kjøpene har ligget eller om det har 

vært mulig å foreta anbudskonkurranse innenfor den perioden hvor tilbudet foreligger. Etter 

revisjonens oppfatning bør man i de tilfeller hvor kjøp gjøres på dette grunnlaget være nøye 

med å dokumentere den besparelsen som oppnås slik at det ikke kan være tvil om at denne 

prisen kunne man ikke oppnådd hos andre tilbydere i tilsvarende periode.  

 

Det er også kjøpt div. datautstyr for i overkant av kr 500 000,- fra samme leverandør. Dette 

gjelder mange mindre enkeltkjøp. Dette er et område hvor det etter revisjonens oppfatning 

kan ligge til rette for en rammeavtale.  

 

I 2009 er det kjøpt renholdstjenester for kr 350 000,-. Dette er også et område som bør 

vurderes med tanke på en rammeavtale. 

 

Når det gjelder kjøp av tjenester vedrørende trykking av vår- og høstprogram for kulturhuset, 

er det opplyst at det ikke er gjennomført konkurranse fordi hvert enkelt program ikke har 
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oversteget kr 100 000,-. Revisjonen vil bemerke at de grunnleggene prinsippene for innkjøp 

også skal ligge til grunn for disse kjøpene selv om de ikke overstiger kr 100 000,-. Det kan 

også etter vårt syn reises spørsmål om trykkingen av disse programmene skal være å betrakte 

som ett kjøp dersom det kjøpes denne tjenesten ved faste intervaller. Kjøpet skulle i så fall bli 

gjennomført i samsvar med forskriftens del 1. Trykkeritjenester kunne også være et aktuelt 

område for en rammeavtale. 

 

Det er opplyst at kommunen er i gang med å forberede en anbudskonkurranse for 

barnevernskonsulenter slik at disse kjøpene vil bli gjort i henhold til regelverket for fremtiden. 

 

Bare en leverandør 

Oppegård kommune har gjennomført flere kjøp hvor det hevdes at det bare foreligger en 

tilgjengelig leverandør i markedet. Dette gjelder kjøp fra forskjellige institusjoner og 

behandlingshjem, kjøp av legetjenester til sykehjemmene, garderobeskap til Sofiemyrhallen 

og prøvetaking og analysetjenester i forbindelse med overvåking av bekker og vassdrag.  Det 

er ikke laget protokoll for disse kjøpene.  Revisjonen har ikke vurdert om det faktisk 

foreligger flere leverandører i forbindelse med disse forskjellige kjøpene. Revisjonen vil 

imidlertid bemerke at regelverket også gjelder for slike kjøp. Dersom det bare vil være en 

tilbyder i markedet, jfr. forskriftens § 2-1 a), vil bare del I i forskriften gjelde.  De alminnelige 

reglene i kapittel 3 vil likevel måtte legges til grunn for anskaffelsene. Av § 3-2 framgår det at 

oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100 000 kroner ekskl. mva. 

Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av 

forskriftens vedlegg 3.  Oppegård kommune skulle således skrevet protokoller fra de 

ovennevnte kjøpene. 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 slik at det i ettertid ikke kan reises tvil om at så er tilfelle. Det er i disse 

tilfellene viktig at man også i tilstrekkelig grad ivaretar kravet til likebehandling slik at ikke 

enkelte leverandører blir ekskludert ut fra krav som settes til varen eller tjenestene. 

7.3.4 Rammeavtaler 

 

Våre undersøkelser av de fire utvalgte rammeavtalene viser at alle disse var inngått i samsvar 

med kommunens rutiner og det foreliggende regleverket. Samtidig viser spørreundersøkelsen 

at det i noen tilfeller er inngått avtaler uten at jus og administrasjon har vært involvert. 

 

Ut fra de 8 rammeavtalene vi har undersøkt med henblikk på om det kjøpes inn utenom 

avtalene, synes det som disse i hovedsak etterleves.  De forklaringer på de kjøp som er gjort 

hos konkurrerende virksomheter synes relevante. Revisjonen stiller imidlertid spørsmål ved 

om kjøpet av elektrikertjenester kan forsvares i forhold til regelverket. Vi finner det ikke 

godtgjort at det er en akseptabel grunn til at dette kjøpet ikke ble gjort hos den leverandøren 

som kommunen har rammeavtale med. 
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7.4 Konklusjon 

 

Generelt 

Revisjonens hovedinntrykk er at regelverk og rutiner for etterlevelse blir fulgt i stor grad. 

 

Samtidig viser både spørreundersøkelsen og undersøkelsen av enkeltkjøp at det foretas 

enkelte innkjøp i strid med lov, forskrift og interne rutiner. Selv om dette ikke forekommer 

ofte, er det noe kommunen må ta alvorlig, fordi det representerer en potensiell risiko for 

kommunen i forhold til økonomi og omdømme.  

 

Alle relevante dokumenter i forbindelse med anskaffelser der det er gjennomført konkurranse 

er i hovedsak scannet og arkivert i kommunens elektroniske arkivsystem. Dokumentene er 

således lett tilgjengelig og hensynet til etterprøvbarhet i alle saker fremstår som godt ivaretatt. 

 

Kjøp etter konkurranse 

Våre undersøkelser viser at Oppegård kommune i de tilfeller der det gjennomføres 

konkurranse i forbindelse med anskaffelser, i all hovedsak følger lover og regler om offentlige 

anskaffelser. Med ett unntak er alle anskaffelser over kr 500 000 som har vært 

konkurranseutsatt blitt gjennomført av Jus- og administrasjonsseksjonen, slik kommunens 

interne regler tilsier. 

   

Av 46 anskaffelser hvor det er gjennomført konkurranse, har vi sett nærmere på 13. Til to av 

disse har vi følgende kommentarer: 

 En anskaffelse om malingstjenester ble splittet opp. Anskaffelsen ble gjennomført 

etter forskriftens del I, men burde etter revisjonens vurdering ha vært kunngjort etter 

del II (anbudskonkurranse) 

 En anskaffelse av prosjektering gikk betydelig utover kontraktens opprinnelige 

omfang, noe som innebærer at en vesentlig del av anskaffelsen ikke har vært gjenstand 

for konkurranse. 

 

Kjøp uten konkurranse 

Av gjennomførte anskaffelser fra 65 leverandører ble 19 foretatt uten at det ble gjennomført 

konkurranser. 

  

Revisjonen vurderer at kjøpene av barnevernstjenester for 5,3 mill kroner, transporttjenester 

for kr 1,9 mill kroner og kjøp av brukt datautstyr for 0,8 mill kroner, burde ha vært kunngjort 

og at anskaffelsene derfor ikke er gjennomført i samsvar med lov om offentlige anskaffelser. 

 

Når det gjelder de tilfeller hvor det fra Oppegård kommune hevdes at det bare foreligger en 

leverandør, har vi ikke undersøkt om det foreligger andre aktuelle tilbydere. Disse kjøpene 

skulle imidlertid 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 samme måte gjelder dette for kjøpet av datautstyr for 1,2 mill kroner hvor det i protokollen 

er oppgitt at dette er et ”røverkjøp”. Det er imidlertid ikke redegjort for den besparelsen som 

er oppnådd i forbindelse med disse kjøpene. Dette burde etter revisjonen syn vært gjort for å 

underbygge kjøpet som et unntak fra de normale anskaffelsesreglene.  
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Fra flere leverandører er det foretatt kjøp i et vesentlig omfang fordelt på mange mindre kjøp. 

Dette kan være områder som kan være godt egnet for nye rammeavtaler. 

 

Rammeavtaler 

Oppegård kommune har god oversikt over sine rammeavtaler. Med ett unntak har alle 

avtalene som er benyttet i 2009 vært gyldige.  

 

Vår gjennomgang av et utvalg av rammeavtaler viser at det har vært små lekkasjer fra disse.  

For ett kjøp som gjelder elektrikertjenester kan det imidlertid synes som det er kjøpt tjenester 

utenom den foreliggende rammeavtalen. 

 

Kommunens rammeavtaler er i stor grad også inngått av Jus- og administrasjonsseksjonen i 

samsvar med kommunens regelverk. 

 

Forslag til nye områder for rammeavtaler som er foreslått fra ledere i kommunen, bør også 

vurderes nærmere. Revisjonen foreslår ut fra de konkrete innkjøpene vi har sett på at det også 

vurderes rammeavtaler på følgende områder: 

 

 Renholdstjenester. 

 Datautstyr. 

 Trykkeritjenester. 
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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 vedtak 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 fem prosjekter som det er undersøkt 

hva som var opprinnelig budsjett, endelig budsjett, bokførte kostnader på prosjektet samt 

opprinnelig kontraktssum.  Totalt er regnskapsført beløp på 36 investeringsprosjekter i 2009, 

hvorav flere av disse prosjektene også løper inn i 2010. Flere av prosjektene gjelder generelle 

tiltak innen rehabiliteringer og utbedringer både når det gjelder bygninger og ledningsnett. 

Disse prosjektene har ikke vært en del av utvalget i undersøkelsen. 

 

Alle prosjektene som er plukket ut er avsluttet enten i 2009 eller i 2008. 

 

 

 Oppr. budsjett Justert budsjett Kontraktssum Endelig kostnad 

Objekt 2063 

Bredbånd og IP 

telefoni 

7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 438 185 

 

Objekt 7050 

Hvitebjørn gård 

3 000 000 4 100 000 4 100 000 4 081 136 

 

Objekt 9040 

Digital 

kartlegging 

1 380 000 1 380 000  866 546 

Objekt 6011 

Ombygging Nav 

4 000 000 6 100 000 2 636 628* 5 452 442 

 

Objekt 9085 

Høydebasseng 

Hellerasten 

24 000 000,- 24 700 000 22 398 614 24 944 348,- 

 

* Dette gjelder bare opprinnelig kontrakt med entreprenør. 

 

 

 

 Hvordan samsvarer vedtatte budsjetter og prosjektkostnader for utvalgte prosjekter? 
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Kommentarer: 

 

Objekt 7050. Dette gjaldt riving og gjenoppbygging av driftsbygning på Hvitebjørn gård. 

Dette prosjektet ble lyst ut på Doffin men det kom ikke inn noen tilbud. Eiendomsavdelingen 

tok direkte kontakt med to firmaer som fikk tilsendt konkurransegrunnlaget. Det ene av 

firmaene leverte tilbud, og Eiendomsavdelingen inngikk kontrakt med dette. Budsjettet ble da 

økt med 1,1 mill kroner på bakgrunn av det tilbudet som ble levert. 

 

Objekt 6011. Opprinnelig budsjett var i følge Oppegård kommune ikke basert på detaljerte 

kostnadsberegninger for hva det ville koste å rive/brannsikre lokalene. Det ble foretatt en 

enkel kostnadsberegning. Justert budsjett ble fastsatt da man så hva dette ville koste. Når det 

gjelder de inngåtte kontraktene var kontrakt med hovedentreprenør fast. Fra denne ble det 

fakturert endringsmeldinger for i overkant av kr 700 000.  For arkitekt og byggeledelse var 

prisen basert på en timepris. Det elektriske arbeidet ble gjennomført av det selskapet som 

staten hadde rammeavtale med. Totalsummen for prosjektet ble ca 650 000 kr lavere enn 

justert budsjett. 

 

Objekt 9040. Dette er et prosjekt som ble startet opp i 2001. Tallene i tabellen ovenfor gjelder 

fra 2003 til 2009.  De midler som ikke er benyttet er trukket inn i 2005 med kr 13 454 og i 

2009 med kr 500 000.  De opprinnelige budsjettene utgjorde kr 560 000 i 2003, kr 170 000 i 

2004 og kr 650 000 i 2008. Endelig kostnad ble vel 500 000 kr lavere enn budsjett. 

 

Objekt 9085. I forhold til opprinnelig tilbudspris er det utbetalt om lag 1,1 mill kroner mer til 

selskapet som foresto prosjekteringen, enn hva opprinnelig kontrakt tilsa. Bakgrunnen for 

dette er oppgitt til å være endringer og ekstra bistand i anleggsfasen. Utbetalinger til 

hovedentreprenør har vært om lag kr 270 000 høyere enn forutsatt i opprinnelig kontrakt. 

 

I forbindelse med gjennomgangen av dette innkjøpet, har revisjonen avdekket feilføring av 

mva som har medført at regnskapsført beløp for prosjektet er om lag 1,5 mill kroner høyere 

enn hva det burde ha vært. Etter påpekning fra revisjonen, har kommunen nå rettet dette opp, 

og har som følge av dette fått fradragsført 1,5 mill kr i inngående merverdiavgift. Det er også 

opplyst at noen fakturaer er ført i driftsregnskapet men skulle ha vært ført i 

investeringsregnskapet. Dette gjelder fakturaer i forbindelse med tekniske installasjoner i 

ventilkammer og armaturer. 

 

8.3 Vurderinger  

 

Gjennomgangen av de fem investeringsprosjektene viser at de fleste av disse har holdt seg 

innenfor de rammer som kommunens opprinnelige budsjetter satte. Bakgrunnen for at 

prosjektet om Hvitebjørn gård ble 1,1 mill kroner dyrere enn opprinnelig planlagt var at ingen 

leverandører i markedet var villige til å bygge driftsbygningen for den budsjetterte prisen slik 

at økningen i forhold til opprinnelig budsjett synes rimelig. Når det gjelder høydebassenget på 

Hellerasten så viser regnskapet et forbruk på om lag 1 mill kroner mer enn budsjett. I dette 

prosjektet har en feilføring av mva medført at prosjektet er blitt ca 1,5 mill kroner dyrere. 

Dette er nå rettet opp og mva er fradragsført med et tilsvarende beløp. 

 

For ombygging av lokaler til bruk for NAV har kommunen opplyst at budsjettet ikke var 

basert på detaljerte kostnadsberegninger for hva det ville koste å tilpasse lokalene. Endelig 

budsjett var 50 % høyere enn opprinnelig. Etter revisjonens syn burde Oppegård kommune 
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gjort en mer 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.   

8.4 Konklusjon  

 

Med unntak av prosjektet ”ombygging NAV” synes det som om de prosjektene som er 

undersøkt har vært tilstrekkelig utredet og at Oppegård kommune har holdt seg innenfor de 

budsjettrammer som kommunestyret har vedtatt. 

 

Gjennom revisjonen er det avdekket feilføringer som gjør at kommunen har kunnet 

fradragsføre 1,5 mill kroner i inngående merverdiavgift knyttet til VAR-området. 
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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 

Oppegård kommune bør: 

 

1. Følge opp de tilbakemeldinger som er gitt fra ledere i kommunen i forhold til struktur 

og organisering, rutiner og kompetanse. 

 

2. Vurdere å etablere nye rammeavtaler på områder nevnt i rapporten. 

 

3. Vurdere å utpeke innkjøpsansvarlige i (enkelte av) virksomhetene og etablere et faglig 

nettverk mellom jus og administrasjon og de innkjøpsansvarlige. 

 

4. 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. 

 Sørge for at de rammeavtaler som benyttes er gyldige. 

 Gjennomføre konkurranse på alle områder. 

 Etterleve rammeavtaler. 
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10 Rådmannens uttalelse 
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11 Revisjonens kommentar til rådmannens uttalelse 
 

Revisjonen ser det som positivt at rådmannen allerede er i gang med å iverksette tiltak som 

anbefalt i rapporten. Revisjonen er også tilfreds med at rapporten vil bli lagt til grunn for 

kommunens videre arbeid innenfor anskaffelsesområdet. 

 

Når det gjelder rådmannens påpekning av at det er utarbeidet protokoll fra anskaffelsen av 

høydebasseng, så er den endelige versjonen av rapporten rettet på dette punktet.  
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