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Forord 
 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski 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 august til okt 2010. Follo distriktsrevisjon vil benytte 
anledningen til å takke kommunens kontaktperson og øvrige ansatte i Ski kommune som har 
bistått revisjonen i forbindelse med gjennomføringen av undersøkelsen.  
Prosjektet er gjennomført av rådgiver Even Tveter. 
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Revisjonssjef Prosjektleder 
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1 Sammendrag 
 
Follo distriktsrevisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget i Ski kommune gjennomført en 
forvaltningsrevisjon av anskaffelser foretatt av Ski 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 48 
virksomhetsledere i kommunen. 
 
Forvaltingsrevisjonen viser at Ski kommune har en klar organisering av innkjøpsarbeidet, og 
at kommunens rutiner også er godt kjent blant 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 noen forslag, både til kapasitet, rutiner og 
opplæringsområder. Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere tiltak i forhold til dette. 
 
Våre undersøkelser viser at det ikke er gjennomført konkurranse i forbindelse med kjøp for 
betydelige summer. For enkelte av disse kjøpene er det fra Ski kommune sin side henvist til at 
prekære behov måtte dekkes på kort varsel. 
 
Våre undersøkelser viser dessuten mangler ved dokumentasjonen av de innkjøpene vi har 
gjennomgått. Kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet kan ikke fullt ut sies å være 
oppfylt. Undersøkelser viser også at innkjøpskontoret ikke blir involvert i tilstrekkelig grad 
slik kommunestyret har vedtatt. 
 
Et stort flertall av virksomhetslederne oppgir å ha god kjennskap til kommunens 
rammeavtaler. En gjennomgang av et utvalg av rammeavtaler viser at det kjøpes lite i strid 
med disse, samtidig viser svarene fra den gjennomførte spørreundersøkelsen at ikke alle er 
like lojale mot kommunens rammeavtaler. 
 
Vår gjennomgang av fem investeringsprosjekter viser at for to av prosjektene har det vært 
overskridelser i forhold til budsjett. For ett av prosjektene er det ikke redegjort for årsaken til 
overskridelsen. 
 
Follo distriktsrevisjon har avslutningsvis gitt noen 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 Ski kommune. 
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2 Innledning 
 
Bakgrunn for prosjektet 
Ski kommune skal i følge kommuneloven § 78 pkt. 2 og forskrift om revisjon § 6, ha utført 
forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i 
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, samt foreta en systematisk vurdering av 
bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og 
oppnådde resultater. 
 
Ski kommune foretok i 2009 kjøp av varer og tjenester for ca 753 mill kr1. 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 26. januar 2010 vedtak om at det skulle gjennomføres en 
forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i Ski kommune 2010. Plan for prosjektet ble 
godkjent som sak 04/10 i utvalgets møte den 26. januar 2010. 

 

3 Formål og problemstillinger 
 
Formål 
Prosjektet har som formål å undersøke om Ski 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/ opplæring: 
 

• Er det en klar organisering av innkjøpsarbeidet? 
• Er kommunens rutiner i forbindelse med innkjøp gjort kjent? 
• Hvordan sikrer Ski kommune at anskaffelser gjennom evt. felles innkjøpsløsninger 

skjer iht. lov og forskrift? 
 

Etterlevelse av loven: 
    

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

                                                 
1 516  mill kroner i driftsregnskapet og 237 mill kr i investeringsregnskapet. 
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• I hvilken grad etterleves de rammeavtaler som kommunen har inngått? 
o Herunder også: 

� Hvor stor andel av innkjøpene omfattes av rammeavtaler? 
� Finnes potensial for nye avtaler? 
� Er rammeavtalene holdt ajoúr? 

 
Budsjett: 

• Hvordan samsvarer vedtatte budsjetter, kontraktssum og endelig prosjektkostnader 
for utvalgte prosjekter? 

 

4 Metodisk gjennomføring 

4.1 Gjennomføring 
Problemstillingene i prosjektet er innledningsvis belyst gjennom intervju med ledelse i 
kommunen og ansatte på innkjøpskontoret 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 
virksomhetsledere i kommunen. Revisjonen benyttet verktøyet Questback til dette. Svarene 
ble avgitt anonymt. Undersøkelsen ble sendt ut til en målgruppe bestående av 54 personer og 
lå ute i 2 uker, med én oppfølging. Det ble mottatt svar fra 48 respondenter, som gir en 
svarandel på 89 %. 
 
For å belyse problemstillingen om etterlevelse av loven er det utarbeidet en oppstilling over 
alle leverandører som Ski kommune har kjøpt varer og tjenester fra for over kr 250 000 i 
2009. Kjøp fra interkommunale selskaper som kommunen er deltager i, andre kommuner og 
lignende er holdt utenfor denne gjennomgangen. Listen er oversendt innkjøpskontoret som 
har gitt tilbakemelding på hvilken virksomhet som har vært ansvarlig for kjøpet. På bakgrunn 
av innkjøpskontorets tilbakemelding er det sendt forespørsel til virksomhetene om hvordan 
kjøpene fra de forskjellige leverandørene er håndtert. På bakgrunn av disse tilbakemeldingene 
har revisjonen gjennomgått er utvalg av anskaffelser der vi er informert om at det er 
gjennomført konkurranse. Dokumentasjon som finnes i kommunens arkivsystemer er 
gjennomgått samt at aktuell tilleggsinformasjon er innhentet 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. 
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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. 
 
 

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 
næringsliv2 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). 

                                                 
2 FOA § 3-1(2) 
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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 1,65 mill kr (for bygge- og anleggskontrakter 41 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. 
 
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 
500 000-1,65 
mill kr 

Del I 
og II 

Nasjonal - Åpen 
anbudskonkurranse 

- Begrenset 
anbudskonkurranse 

- Konkurranse med 
forhandling 

Protokoll 

Over 1,65 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). 
                                                 
3 Terskelverdier i 2009 
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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: 

 
• Ski 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 
 

6.2.1 Ansvarsstruktur/ rutiner 
 
Økonomireglement: Ski kommunes økonomireglement presiserer at kommunens innkjøp er 
underlagt regelverket for offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Av formålet til 
innkjøpsreglementet4 til Ski kommune framgår det: ”sikre at Ski kommune oppnår størst 

mulig verdiskaping og mest mulig effektiv ressursbruk ved anskaffelser gjennomført i henhold 

til gjeldene lover, forskrifter, reglement og retningslinjer”. Det framgår av reglementet at alle 
anskaffelser skal baseres på konkurranse og at kommunale anskaffelser er et administrativt 

                                                 
4 Vedlegg a til økonomireglementet revidert 30.12.09 og 06.09.10 

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



Forvaltningsrevisjon   OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 13 SKI KOMMUNE 
 
 

ansvar under rådmannen.  Det er også angitt hvem som har fullmakt til å inngå kontrakter som 
gjelder anskaffelse av varer og tjenester.  
 
I vedlegg c til økonomireglementet framgår de alminnelige innkjøpsvilkår som skal gjelde for 
Ski kommune. 
 
Rutiner / ansvarsdeling: Ski kommune har ansatt to innkjøpsrådgivere (innkjøpskontoret) 
sentralt i virksomhet for økonomi og personal.  Innkjøpskontoret skal kvalitetssikre alle kjøp 
over kr 200 000,- samt ha ansvar for all kunngjøring av anbud for Ski kommune. Det går 
videre fram at det er utarbeidet maler for kjøp av varer, tjenester og bygg og anlegg, og at 
disse skal benyttes for samtlige anskaffelser. Innkjøpskontoret har ansvar for etablering og 
oppfølging av rammeavtaler. Der det finnes rammeavtaler for kommunen, skal disse følges.  
 
Det er opplyst at for alle kjøp som skal gjennomføres skal det fylles ut et skjema hvor man tar 
stilling til behov, fremgangsmåte, verdi osv. I de tilfeller hvor verdien er anslått til å være 
over kr 200 000 skal skjemaet sendes innkjøpskontoret. Innkjøpskontoret tar stilling til hvilket 
regelverk og prosedyre som skal velges ut fra de opplysningene som er gitt. Innkjøpskontoret 
har ansvar for all kunngjøring av anbud på Doffin, men kontoret opplyser at det er tett dialog 
med aktuelle virksomheter i den forbindelse. 
 
I januar hvert år skal alle virksomhetene sende inn de planer de har for innkjøp det kommende 
året. Det skal her også gis opplysninger om i hvilket omfang det er ønskelig med bistand fra 
innkjøpskontoret gjennom året. Innkjøpskontoret gjennomfører også samtaler med enkelte 
virksomheter og da spesielt med de innenfor kommunalområdet Samfunn.  
 
Innkjøpskontoret har også utarbeidet en ”oppskrift” for hvilke rutiner som skal brukes i 
forbindelse med engangskjøp, kjøp på rammeavtaler og prosjekter. Innkjøpskontoret har også 
laget følgende maler som skal brukes i forbindelse med de innkjøp som gjøres: 
 

• Kvitteringsliste for mottatte anbud 
• Tilleggsavtale/ endringsavtale 
• Konkurransegrunnlag – tjenester under kr 500 000,- 
• Konkurransegrunnlag – tjenester over kr 500 000,- 
• Konkurransegrunnlag – varekjøp under kr 500 000,- 
• Konkurransegrunnlag – varekjøp over kr 500 000,- 
• Konkurransegrunnlag – bygg og anlegg 
• Kvalifikasjonsgrunnlag 
• Anskaffelsesprotokoll – under kr 500 000,- 
• Anskaffelsesprotokoll – over kr 500 000,- 

 
Alle rutinebeskrivelser, oppskrifter, maler og reglementer er tilgjengelig på Ski kommune sin 
intranettside. Innkjøpskontoret opplyser at de sender ut e-post til virksomhetsledere når viktig 
informasjon legges ut på intranettet. Kjøp av rammeavtaler følges opp årlig gjennom 
leverandørstatistikk fra regnskapet. 
 
Det er opplyst at Ski kommune pr. i dag ikke benytter seg av noe særskilt innkjøpssystem 
men kommunen har gått til innkjøp av innkjøpsdelen av det nye ERV- systemet SAP. Det er 
planlagt at systemet skal implementeres i løpet av 2011. I den forbindelse er det forventet at 
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det må foretas endringer i interne rutiner og organisering av innkjøpsarbeidet. Det forventes at 
det da vil bli en enda tydeligere rolleavklaring i forbindelse med innkjøpsarbeidet. Vi har fått 
opplyst at det også skal innføres elektronisk handel.   
 
Alle rammeavtaler inngås av innkjøpskontoret, og avtalene undertegnes av økonomi- og 
personalsjefen. Ski kommune har om lag 50 rammeavtaler. Oversikt over alle kommunens 
rammeavtaler ligger på intranettet. Alle kontraktene ligger på kommunens server hvor de er 
tilgjengelig for virksomhetsledere. 
 
Det planlegges statusmøter med alle leverandører en gang pr. år. Det er i forkant av disse 
møtene avklart med virksomhetsledere hva som fungerer og hva som ikke fungerer i disse 
avtalene. Manuell oppfølging skjer gjennom avstemning av årlig leverandørstatistikk. I 
forbindelse med vurdering av fornyelse av rammeavtaler trekker innkjøpskontoret inn 
virksomhetslederne. Det er opplyst at rammeavtaler inngås på områder der det er gjentagende 
innkjøp med en samlet verdi av betydning. Den strategiske betydningen er også viktig. 
Innkjøpskontoret gjorde for tre år siden en analyse av regnskapet for å identifisere nye 
områder for rammeavtaler. Det er opplyst at mange av disse nå er fanget opp. De senere årene 
er det også innført en rutine i forbindelse med budsjettene for året. Innkjøpskontoret sender da 
ut forespørsler om innkjøp for kommende år samt ønskemål om bistand til enkelt anskaffelser 
og forslag til nye rammeavtaler. Nye innspill på ønsker/forslag om nye rammeavtaleområder 
blir ført opp på en forslagsliste. Deretter blir forslagene analysert og vurdert av 
innkjøpskontoret.  
 
Innkjøpskontoret har uttrykt at det har et generelt inntrykk av at virksomhetene gjør det de 
kan for å overholde regelverket. Samtidig er også leverandørenes innsikt i regelverket blitt 
større og disse opptrer derfor også mer ”krevende” enn tidligere. Innkjøpskontoret har ingen 
oppfølging på kjøp under kr 200 000 og det føres ingen statistikk på eventuelle brudd under 
denne verdien.  
. 
 
Spørreundersøkelse: Vi har spurt virksomhetsledere i ski kommune hvordan de opplever at 
ansvarsforhold i forhold til innkjøp er tilstrekkelig klargjort. Svaralternativ 6 angir ”helt enig” 
i forhold til at det er tilstrekkelig klargjort, alternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ -1 
angir ingen formening 
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Tabellen over viser at et tydelig flertall (64,6 % har svart alt. 5 og 6) av de spurte opplever at 
organiseringen og ansvarsforholdet i forhold til innkjøp er tilstrekkelig klargjort. Noen har 
likevel kommet med forslag som de mener kan forbedre kommunen på disse områdene: 
 

- Virksomhet kommunalteknikk foretar store innkjøp og har derfor behov for en egen 

person til dette. 

- Kapasiteten på innkjøpskontoret kunne vært større. 

- Bedre kommunikasjon ut til virksomhetene. 

- Sende ut beskjed når det skjer endringer i forhold til organisering. 

- Unngå å forhandle fram innkjøpsavtaler som er dyrere og mer omstendelig enn å 

handle uten avtaler. 

- Bli bedre på å sende ut informasjon om endrede rutiner. 

 
Vi har også spurt om i hvilken grad virksomhetslederne opplever at kommunens rutiner og 
ansvarsdeling mellom innkjøpskontoret og virksomhetene er hensiktsmessige. Svaralternativ 
6 angir ”helt enig”, alternativ 1 angir ”helt uenig”, mens alternativ -1 angir ingen formening 

 
Tabellen viser at hovedtyngden (54 % har svart 5 eller 6) av de som har svart er enig at det er 
en hensiktsmessig ansvarsdeling mellom innkjøpskontoret og virksomhetene. Undersøkelsen 
viser også at det er noen som ikke er enige i dette. 
 
Det er kommet fram noen forslag/ kommentarer til endringer: 
 

- Bedre avklaring for når vi kan velge andre leverandører ut i fra pris når vi har 

rammeavtaler på området. 

- Fokus på kostnadseffektivitet i forbindelse med inngåelse av rammeavtaler. 

- Bli bedre på å sende ut informasjon om endrede rutiner. 

 

6.2.2 Samarbeid 
Det er opplyst at det til nå ikke har det ikke vært etablert noe formelt samarbeid med andre 
kommuner i forbindelse med innkjøp. Det samarbeides med andre Follo kommuner vedr. 
rammeavtaler. Man har til nå hatt felles møter 2-4 ganger i året hvor man har gått gjennom 
rammeavtaler. Da har man avtalt hvilke rammeavtaler som er hensiktsmessig å etablere 
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sammen og hvilken kommune som skal ha hovedansvaret for gjennomføringen. 
Brukermiljøene i de forskjellige kommunene er blitt involvert med tanke på 
kravspesifikasjoner. I de tilfellene hvor man har følt at rammeavtalen ikke har blitt 
gjennomført på rett måte, har ikke Ski kommune blitt med på disse. Det har også vært tilfeller 
hvor det er samarbeidet med Oslo kommune. Ski kommune har flere rammeavtaler i 
samarbeid med Akershus fylkeskommune (10 rammeavtaler pr. desember 2010). 
 
Det er (pr. september 2010) laget rutinebeskrivelse for det samarbeidet som gjøres av Follo 
kommunene for felles rammeavtaler. Denne gir en beskrivelse av: 
 

• Hvordan komme fram til hvilke områder det skal etableres felles avtaler. 
• Hvordan brukergrupper etableres. 
• Hvilke forberedelser som skal gjøres før oppstartsmøte. 
• Gjennomføring av oppstartsmøte. 
• Utarbeidelse av kravspesifikasjon. 
• Utarbeidelse av konkurransegrunnlag. 
• Utleggelse av anbud. 

 
Det er i rutinebeskrivelsen også beskrevet rutiner for arbeid etter tilbudsfristen: 
 

• Gjennomføring av tilbudsåpning. 
• Gjennomføring av evalueringsmøte. 
• Innstilling valg av leverandør. 
• Tilbakemelding fra kommunene. 
• Inngå kontrakt og sende begrunnelsesbrev. 
• Ansvarlige for oppfølging og statusmøter med leverandører. 

 
Det er også laget en beskrivelse av hvilket ansvar og oppgaver deltagere i de oppnevnte 
brukergruppene har. 
 
I den nettbaserte spørreundersøkelsen revisjonen har sendt til virksomhetsledere, ba vi om 
tilbakemelding på hvor ofte disse foretar anskaffelser til sin virksomhet. Svarene fordelte seg 
slik: 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Noen ganger pr. uke 27,1 % 13 
 2 Noen ganger pr. måned 39,6 % 19 
 3 Noen ganger i kvartalet 8,3 % 4 
 4 Noen ganger i halvåret 2,1 % 1 
 5 Noen ganger i året 10,4 % 5 
 6 Sjelden eller aldri 12,5 % 6 
 Total                                                             100 %                   48 
 
 
Av tabellen ser vi at en stor andel av de spurte virksomhetslederne svarer at de foretar innkjøp 
flere ganger pr mnd eller oftere. I andre enden av skalaen er det virksomhetsledere som 
foretar innkjøp noen ganger i året eller sjeldnere, disse utgjør 20 % av de som har svart.  
 
Revisjonen har også spurt virksomhetslederne om det er utpekt andre i enheten med særskilt 
ansvar for innkjøp. Over 50 % svarer ja på dette, og at vedkommende har fått tilstrekkelig 
opplæring. En respondent har svart at det er utpekt ansvarlige, men uten at vedkommende har 
fått tilstrekkelig opplæring.  
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6.2.3 Opplæring / kompetanse 
 
Det er opplyst at det i utgangspunktet er lagt opp til at det skal gis årlig opplæring til 
virksomhetsledere og at dette gjerne skal gjennomføres i forbindelse med økonomimøter. Det 
er også avholdt kurs for alle nye virksomhetsledere. Inntrykket fra innkjøpskontoret er at alle 
innkjøpsansvarlige tar kontakt hvis de har behov for hjelp. Virksomhetsledere har møter ca 
hver måned. Innkjøpskontoret har opplyst at de kan komme med innspill på disse møtene ved 
behov. De ansatte ved innkjøpskontoret har fullført spesialutdanning innen offentlige innkjøp 
(sertifiserte offentlige innkjøpere). 
 
Revisjonen har også spurt virksomhetsledere hvordan lovverk og kommunens regelverk er 
gjort kjent. Svarene fordeler seg som følger (flere svar kan krysses av): 
 
 

 
 
  
Undersøkelsen viser at de største kildene til kunnskap i forhold til lovverk og kommunens 
regler er opplæring/ kurs og informasjon på intranettet. Det er ingen av respondentene som 
svarer at regelverket ikke er gjort kjent. 
 
I vår spørreundersøkelse har vi spurt om det er spesielle områder innenfor innkjøp der det er 
ønskelig med opplæring.  Bare to stykker (4,3 %) har svart ja mens om lag 25 % har svart vet 
ikke. Noen har begrunnet svaret sitt nærmere. Bl.a. følgende svar er gitt: 
 

- Vi får bistand fra innkjøpskontoret 
- Henter kompetanse når vi trenger det. 
- Generell opplæring er nok når innkjøpene ikke er større enn de er. 

 
Når det gjelder respondentenes vurdering av egen kunnskap 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”. 

 
 
Tilsvarende har vi også spurt om kjennskapen til kommunens regelverk om innkjøp, noe som 
ga følgende tilbakemelding etter samme skala: 
 

 
 
Slik det fremstår ut fra de svarene som er gitt, er kjennskapet til kommunens regelverk noe 
bedre enn kunnskapen om lov og forskrift. Totalt har 56 % av respondentene svart 5 eller 6 på 
spørsmålet. 
 

 

6.3 Vurderinger  
 
Ski kommune har etter vårt syn etablert en tydelig ansvarsstruktur for innkjøpsvirksomheten 
og denne er beskrevet gjennom de ulike styringsdokumentene som er utarbeidet. Kommunens 



Forvaltningsrevisjon   OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 19 SKI KOMMUNE 
 
 

største innkjøpsfaglige kompetanse er samlet i innkjøpskontoret. Utifra de svarene som 
virksomhetsledere har gitt synes det som om både organiseringen og ansvarsfordelingen 
mellom virksomhetene og innkjøpskontoret er tilfredsstillende. 
 
Revisjonen ser det som positivt at innkjøpskontoret i forbindelse med budsjettbehandlingen 
hvert år ber om en oversikt over den bistanden som virksomhetene har behov for det 
kommende året. Dette gjør at innkjøpskontoret kan styre og prioritere deler av de oppgaver de 
har. I forbindelse med at innkjøpskontoret skal kvalitetssikre alle kjøp over kr 200 000,- samt 
ha ansvar for alle kunngjøringer av anbud for Ski kommune, er det viktig at det er kapasitet 
nok til å ivareta alle disse oppgavene uten at de blir liggende for lenge. Det må også være 
kapasitet til å løse uforutsette ting som dukker opp på kort varsel uten at det blir ventetid på å 
få gjennomført nødvendige anskaffelser. Det er kommet innspill på at innkjøpskontoret bør 
styrkes og at kommunalteknikk bør få en egen innkjøper. Vi tar ikke stilling til på hvilken 
måte disse forslagene bør følges opp men har registrert at det er en stillingshjemmel til som 
innkjøper uten at denne er besatt pga. budsjettbesparelser. 
 
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. Det er lagt opp til årlig opplæring samtidig som 
innkjøpskontoret kan komme med innspill, hvis det er ønskelig, på møter med 
virksomhetslederne. En stor andel av de som har svart oppgir også kurs som kilden til sin 
kunnskap. De retningslinjene og hjelpemidler som kommunen har utarbeidet og lagt ut på sitt 
intranett oppgis også som stor kilde til kunnskap. Det er en svært liten andel som oppgir at det 
er spesielle områder de ønsker kurs innenfor. 
 
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 de 
som foretar innkjøp i kommunen. 
 
Revisjonen ser det som viktig at det nå er laget en omforent rutinebeskrivelse av det 
samarbeidet som skal gjøres mellom Follo- kommunene. Selv om dette ikke er et formelt 
samarbeid er det likevel viktig at man her har avklart fordelig av arbeidsoppgaver og 
ansvarsforhold i forhold til det samarbeidet som faktisk foregår kommunene i mellom.     
 
 

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 noen 
forslag, både til kapasitet, rutiner og opplæringsområder. Revisjonen anbefaler at kommunen 
vurderer tiltak i forhold til dette som en del av sitt kontinuerlige forbedringsarbeid, men vi 
bemerker at det er viktig med tilstrekkelig kapasitet i forbindelse med de store oppgaver som 
er tillagt innkjøpskontoret. 

7 Etterlevelse 
 

• 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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7.1 Revisjonskriterier 
Regelverket om offentlige 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 offentlige 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.5 
 
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 
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 

                                                 
5 LOA § 5, fjerde ledd. 
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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 kvalitetssikret og kunngjort av 
innkjøpskontoret 

• Anskaffelser fra 200 000 kr skal kvalitetssikres av innkjøpskontoret 
• 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, har vi bedt virksomhetsledere  ta 
stilling til dette på følgende måte: 
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Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”.  
 
En klar overvekt av respondentene har svart positivt på at de er kjent med kommunens 
rammeavtaler. 
 
 
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: 
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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 
nesten 23 % som ikke har noen formening om dette.  
 
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: 
 

• Innkjøp utenom rammeavtalene forekommer når varen fås billigere andre steder. 
• Rammeavtalene er for dårlige – mange varer som vi trenger er billigere andre steder. 
• Ikke kunnet levere tidsnok etter vårt behov. 
• Avtalen fører til mye ekstraarbeid. 
• Produktet ikke tilgjengelig med dem vi har rammeavtale med. 
• Rammeavtalen har gått ut og ikke blitt fornyet. 
• Kjøpt av andre mot bedre viten. 

 
Vi har spurt om i hvilken grad de inngåtte rammeavtalene er dekkende for virksomheten når 
det skal gjøres innkjøp. Svaralternativ 1 angir ”i stor grad” mens alternativ 6 angir ”i liten 
grad”.  Alternativ -1 angir ingen formening. 
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Av tabellen ser vi at ca 40 % av de som har svart er tydelige positive til at kommunens 
rammeavtaler i stor grad er dekkende for deres behov.  Det er  ingen som har svart at de i liten 
grad mener at rammeavtalene er dekkende for behovet. 
 
 
Videre har vi spurt om seksjonen eller virksomheten har inngått egne rammeavtaler i tillegg 
til de som er inngått av innkjøpskontoret. 6,4 %, eller 2 respondenter, har svart positivt på 
dette. 
 
Vi har også spurt om respondentene ser områder med potensiale for nye avtaler. Om lag 35%  
svarer ja til dette, og har gitt følgende innspill:  
 

• ”Tripple” avtaler som kan kjøres mot hverandre. 
• Innkjøp av akutte helsetjenester. 
• Leker og utstyr. 
• Smartboards. 
• Faglitteratur. 
• IKT. 
• Leker og formingsmateriell. 

  
 

7.2.2 Gjennomgang av kommunens innkjøp 
 
I følge Ski kommunes regnskap er det kjøpt varer og tjenester samt foretatt overføringer til 
andre med 516 mill kroner i driftsregnskapet i 2009. I investeringsregnskapet utgjør 
tilsvarende beløp 237 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.   
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7.2.2.1 Kjøp etter konkurranse 
 
På bakgrunn av vår gjennomgang av kommunens reskontro har vi utarbeidet en liste over 
leverandører hvor Ski kommune har foretatt kjøp for over kr 250 000 i 2009. Det er sendt 
forespørsel til de respektive virksomhetsledere hvor det er bedt om en tilbakemelding på 
hvordan innkjøpene er gjennomført. Samlet utgjør disse innkjøpene om lag 49 mill kr, fordelt 
på 44 leverandører. Kjøp fra 23 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 21 leverandørene har revisjonen gjennomgått 6 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 - - 
3 - - - - - - 
4 Ja Ja Ja Ja - - 
5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
6 Ja Ja Ja Ja - - 

 
 

 
Kommentar 
 
Sak 2: Det er opplyst at innkjøpskontoret har bistått i denne konkurransen ved bl.a. 
kunngjøring. Det er ikke fremlagt protokoll fra dette kjøpet eller dokumentasjon på 
tilbakemelding til andre leverandører. 
 
Sak 3: Dette gjelder omlegging og fornyelse av Ski kommunes datanettverk. Det er opplyst at 
det ble sendt ut en forenklet forespørsel til flere leverandører. Det er ikke fremlagt noe 
dokumentasjon for denne anskaffelsen og da heller ikke protokoller. 
 
Sak 4: Dette gjelder snøbrøyting og strøing sesongen 2009/2010. Det er laget 
konkurransegrunnlag og protokoll fra dette kjøpet.  I protokollen vi har fått kopi av er det 
imidlertid ikke gitt opplysninger om hvilke tilbud som er kommet inn, hvem som er valgt eller 
begrunnelse for valg. Konkurransegrunnlag og anbudsprotokoll var ikke arkivert i esak. 
 
Sak 5 : Dette gjelder kjøp av pakkemaskin til storkjøkken. Det er opplyst at det sendt ut 
forespørsel om pris til to storkjøkkenleverandører. Dokumenter vedrørende dette kjøpet var 
ikke arkivert i esak. 
 
Sak 6: Det ikke fremlagt protokoll fra dette kjøpet. De resterende dokumentene var arkivert i 
esak. 
 
Av de ovennevnte kjøpene er det bare ett kjøp hvor innkjøpskontoret har opplyst at de har 
vært involvert. 
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Investeringsregnskapet for 2009 viser at Ski kommune har foretatt investeringer for i alt om 
lag 237 mill kroner. Dette fordeler seg på om lag 100 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 Ja Ja Ja Ja 

 

Kommentarer 
 
I sak 1 er det benyttet rammeavtaler for deler av anskaffelsen. 
 
I sak 2 er det benyttet ekstern konsulent i forbindelse med utlysningen av anbudet, 
dokumentasjonen var ikke arkivert i kommunens arkiver men ble fremskaffet av ekstern 
konsulent. 
 
I sak nr 4 er det benyttet ekstern konsulent, anbudsprotokoll har ikke vært arkivert i Ski 
kommune. Denne måtte etterspørres fra den eksterne konsulenten.  
 
For sak 1,3 og 4 var det meste av dokumentasjonen lagret i Ski kommunes webhotell.  
 
 

7.2.2.2 Kjøp gjort uten konkurranse 
 
Barnevernstiltak 
 
Av det utplukket av innkjøp som vi har tatt utgangspunkt i har Ski kommune kjøpt tjenester 
som refererer seg til barnevern for om lag 10 mill kroner i 2009. Dette gjelder både  
konsulenter som er innleid for å utføre kommunal saksbehandling og konsulenter og firmaer 
innleid til å foreta tiltaksarbeid. Det er opplyst at ingen av disse kjøpene har vært gjenstand 
for  konkurranse. Man har hentet inn de personene som man har ment har vært kvalifisert/ har 
den faglige kompetansen for å utføre arbeidet samt har hatt den etterspurte kapasitet. Det er 
videre opplyst at man nesten er i mål med å fase ut all konsulentbruken som er benyttet til å 
utføre kommunal saksbehandling. Det er også opplyst at man har et sterkt ønske om å ivareta, 
så langt som det er mulig tiltaksarbeid, innen barnevernet også innenfor det kommunale 
barnevernet. Dette har resultert i at det er kjøpt betydelig mindre av denne tjenesten i 2010 
enn det som var tilfellet i 2009. 
 
Forsterket botilbud 
 
Det er kjøpt forsterket botilbud for en person i 2009 fra et eksternt firma. Dette beløper seg til 
i alt 4,4 mill kroner. Det er ikke gjennomført konkurranse i forbindelse med dette kjøpet og 
heller ikke skrevet protokoll.Det er opplyst at kjøpet er gjennomført på bakgrunn av et 
prekært pasientbehov. 
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Det er også kjøpt et forsterket botilbud for en bruker for 2,3 mill kroner fra annet eksternt 
firma.  Det er opplyst at det ikke er gjennomført konkurranse eller skrevet protokoll fra dette 
kjøpet. 
 
Kjøp av sykehjemsplasser 
 
Det er i 2009 kjøpt 10 sykehjemsplasser hos et eksternt firma for om lag 4 mill kroner.  
Det er ikke gjennomført konkurranse i forbindelse med dette kjøpet og heller ikke skrevet 
protokoll. Det er opplyst at kjøpet er gjennomført på bakgrunn av et prekært pasientbehov. 
 
Kjøp av PC 
 
Det er kjøpt datamaskiner fra et selskap for 2,4 mill kroner i 2009, konkurranse er ikke 
gjennomført. 
 
Det er opplyst at felles avtaler innen IKT i Follo har vært diskutert lenge. Follo-kommunene 
har et felles forum kalt IKT Follo, hvor dette også har vært tema over lang tid. 
 
I desember 2007 tok Ås kommune/innkjøp initiativ for å få i gang arbeidet med felles avtaler. 
IKT i Ski kommune meldte tilbake at de hadde fått mandatet fra IKT Follo til å lede arbeidet 
med dette. Omfanget var angitt til PCer/klienter, servere og konsulenttjenester. IKT/Ski ba 
om tilbakemelding fra de øvrige Follo-kommunene om interesse og hvilke behov de hadde. 
Alle kommunene var i utgangspunktet interessert i å få til felles avtaler. IKT hadde vanskelig 
for å avsette ressurser til dette arbeidet. 
 
Tidlig i 2009 hadde IKT i noen av kommunene diskutert med Oslo kommune om å delta i 
felles avtale med dem for produktene PCer/klienter, bærbare PCer og skjermer. Dette ble så 
tatt opp i IKT Follo, og Frogn, Ski og Ås ønsket å delta i dette. I april ble det imidlertid 
informert om at dette anbudet var kansellert, og Frogn, Ski og Ås skulle arbeide videre med 
dette, men nå under ledelse av IKT/Ås. Nettverksutstyr og konsulenttjenester skulle imidlertid 
være IKT/Ski sitt ansvar. Manglende ressurser gjorde at arbeidet trakk ut i tid. 
 
Våren 2010 igangsatte Akershus fylkeskommune en anbudsprosess for nettverksutstyr som 
rutere, switcher, nettverkskort og brannvegger. Frogn og Ski kommuner valgte å delta i dette 
samarbeidet, og det er nå etablert rammeavtale for nettverksutstyr 
 
  
Kjøp av dataskjermer 
 
Det er kjøpt dataskjermer for om lag kr 600 000 i 2009, uten at det foreligger rammeavtale. 
Det er heller ikke fortatt konkurranse eller skrevet protokoll fra disse kjøpene. 
 
Kjøp av turnusmodul 
 
Det er kjøpt en ny turnusmodell til eksisterende fagsystem i pleie og omsorg. Bakgrunnen for 
dette kjøpet er at det nye ERV- systemet ikke kunne integreres mot det eksisterende systemet. 
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Kjøp av pukk 
 
Det er kjøpt pukk fra pukkverk for om lag kr 800 000 i 2009. Det foreligger ingen 
rammeavtale på dette området. Det er opplyst at det er sjekket pris fra et annet pukkverk men 
at det foreligger få alternativer på dette området. Det er ikke skrevet protokoll eller fremlagt 
annen dokumentasjon fra dette kjøpet. 
 
Kjøp av sikkerhetstiltak 
 
Hjemmetjenesten hadde behov for å kjøpe sikkerhetstiltak for de ansatte i forbindelse med 
håndtering av en bruker som hadde ustabil og truende adferd overfor tjenestens ansatte. Det er 
i den forbindelse kjøpt tjenester for kr 363 000  hos et sikkerhetsselskap i 2009. Kjøpet er ikke 
konkurranseutsatt og det er heller ikke skrevet protokoll fra kjøpet. 
 
 
Kjøp av helhetlig forsterket botilbud 
 
Det er kjøpt et helhetlig forsterket botilbud for en bruker i 2009 fra eksternt firma for 4,3 mill 
kroner. Det har blitt vurdert at en rammeavtale eller anbud i enkeltsaker ikke er aktuelt da 
dette gjelder akuttplasseringer og/eller etablering av bolig med døgnbemanning og/eller 
avlastning for krevende brukere på kort varsel. Tilbudet må skreddersys for den enkelte 
bruker.  Det er opplyst at ut ifra en markedsundersøkelse, brukers utfordringer og behovet for 
akuttplassering ble det vurdert at dette selskapet utmerket seg i forhold til samarbeid, pris og 
kvalitet. Innkjøpskontoret har vært med å utforme endelig omsorgsavtale med selskapet. Det 
ble vurdert at det ikke var andre boliger i kommunen som ble vurdert som egnet i denne 
saken.  Det er ikke skrevet protokoll fra denne anskaffelsen.  
 
Kjøp av entreprenørtjeneste 
 
Det kjøpt tjenester fra et selskap for kr 1002 543,-. Det er opplyst at dette gjelder flere 
oppdrag, for et av disse oppdragene var denne leverandøren den eneste som kunne stille på 
kort varsel. Det er også oppgitt at det er skrevet protokoll en del av det som er kjøpt (kr 
325 000,- eks mva.). Det er ikke fremlagt protokoll for dette kjøpet. Det er heller ikke 
dokumentasjon i esak for noen av disse kjøpene.  
 
Vedlikehold ute områder 
 
Det er kjøpt tjenester fra et selskap for om lag kr 500 000,- hvor art for ”vedlikehold ute 
områder” er benyttet. Vi har ikke fått noe dokumentasjon fremlagt som viser at det har vært 
gjennomført konkurranse for kjøp fra dette selskapet. Innkjøpskontoret har opplyst at de ikke 
har vært involvert i denne anskaffelsen. 
 
 

7.2.2.3 Rammeavtaler 
 
Ski kommune hadde i 2009 rammeavtaler på 54 områder. Dette fordelte seg på 78 
leverandører (på noen områder er det flere enn en leverandør).  
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Totalt er det kjøpt inn varer og tjenester for om lag 55 mill kroner eks mva på grunnlag av 
rammeavtaler. En gjennomgang av regnskapet viser at for 15 av avtalene har Ski kommune 
kjøpt for under kr 100 000 i 2009. Alle kommunens rammeavtaler har vært gyldige. 
 

Revisjonen har sett på innkjøpsprosessen i 3 tilfeldig utplukkede rammeavtaler. Alle disse 
rammeavtalene var inngått av innkjøpskontoret. 
 
 

Sak 
Tilstrekkelig 

kunngjort 
Konkurranse 
gjennomført 

Like-
behandling 

Forut-
beregnlighet 

Gjennom-
siktighet 

Etter-
prøvbarhet 

Kontormøbler 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Vei lys 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Skolefrukt 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 

 
Kommentarer 
 
Dokumentasjonen for veilys var ikke arkivert i esak. 
 
Etterlevelse av rammeavtaler 
For å kunne etterprøve om Ski kommune etterlever de rammeavtaler som er inngått er det 
plukket ut 5 rammeavtaler og undersøkt om det er kjøpt varer fra konkurrerende selskaper. 
Dette gjelder på følgende områder: 

• Buss – turkjøring med buss. 
• Elektrikertjenester. 
• Reasfaltering. 
• Rørleggertjenester. 
• Heis 

 
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: 
 
Buss – turkjøring med buss 
 
Det er kjøpt busstransport for i alt kr 183 976,-  fra busselskaper som Ski kommune ikke har 
rammeavtale med, dette gjelder også skyss av førskolebarn. 
 
Elektrikertjenester: 
I tillegg til selskapet Ski kommune har rammeavtale med er det kjøpt elektriker tjenester fra 
andre selskaper for kr 52 500,- på de samme artene som kjøpfra selskapet med rammeavtale 
har vært ført på. 
 
Reasfaltering 
Det er kjøpt asfaltering fra annet selskap enn det kommunen har rammeavtale med for kr 
257 000,-. Det er opplyst at dette er en underleverandør til det selskapet som kommunen har 
avtale med og således er vurdert som en del av avtalen. 
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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 det er en stor andel som oppgir å ha god kjennskap til relevante 
rammeavtaler. Respondentene har angitt noen grunner til at innkjøpsbestemmelsene ikke er 
fulgt. 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. 
 
Selv om ingen har svart at de mener at kommunens rammeavtaler ikke er dekkende for 
virksomhetens behov er det en del som har gitt lav ”score” på dette området. Dette tyder på at 
det er områder hvor det kan være behov for rammeavtaler. Noen har også kommet med 
forslag til nye områder som kommunen bør vurdere nærmere. 
 

7.3.2 Kjøp etter konkurranse 
Vår gjennomgang av 6 kjøp i driftsregnskapet viser at for flere av disse er det ikke framlagt 
anbudsprotokoller, eller dokumentasjon på at det er sendt brev til de som ikke vant 
konkurransen. Revisjonen er usikker på om det er laget tilstrekkelige protokoller eller om 
årsaken til at disse ikke er fremlagt er at de ikke er arkivert i tilstrekkelig grad i kommunens 
arkivsystem. For flere av innkjøpene vi har sett på var arkivet mangelfullt og dokumentene 
måtte fremskaffes på annen måte. Dette gjør at kravene til gjennomsiktighet og 
etterprøvbarhet ikke kan oppfylles for alle sakene. Etter vårt skjønn burde relevante 
dokumenter i forbindelse anskaffelsesprosessen arkiveres i sentralt arkiv.  
 
Vår gjennomgang av utvalgte kjøp etter konkurranse viser at innkjøpskontoret ikke har vært 
involvert i alle disse. Kommunestyrets vedtak fra desember 2008 om at innkjøpskontoret skal 
kvalitetssikre alle anskaffelser over kr 200 000,- synes derfor ikke å være fulgt opp i 
tilstrekkelig grad. 
 
Vår gjennomgang av fire anskaffelser i investeringsregnskapet viser at det har vært 
gjennomført konkurranse i alle. Tilstrekkelig dokumentasjon har imidlertid ikke vært arkivert 
i kommunens arkiver slik at arkivet her også har vært mangelfullt. I de tilfeller hvor det er 
benyttet ekstern konsulent i forbindelse med anbudsinnhentingen har dokumentasjonen måttet 
bli fremskaffet fra disse. 
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7.3.3 Kjøp gjort uten konkurranse 
 
Det er kjøpt barnevernstjenester for betydelige summer i løpet av 2009 uten at det er 
gjennomført konkurranse. Det er kjøpt både saksbehandlingstjenester og tjenester for 
tiltaksarbeid. Revisjonen kan ikke se at det skulle være noe grunn til at kjøp av slike tjenester 
ikke skal skje innenfor det innkjøpsregelverket som foreligger. Kjøp av slike tjenestene skulle 
således etter vår mening blitt konkurranseutsatt og anskaffelsesprotokoller skulle vært 
skrevet. 
 
Når det gjelder Ski kommunes kjøp av datamaskiner og skjermer er revisjonen av den 
oppfatning at det burde vært gjennomført konkurranse vedrørende disse kjøpene. Protokoller 
skulle således også vært skrevet. Det er fra kommunens side redegjort for at man jobbet for å 
få til en rammeavtaleavtale men at dette ikke ble gjennomført. Dette er etter vår oppfatning et 
område hvor det burde ligge til rette for en rammeavtale noe virksomheten selv har redegjort 
for at de jobber for. 
 
Ski kommune har kjøpt pukk fra pukkverk for kr 800 000,- i 2009. Det er kjøpt fra pukkverk 
for betydelig beløp både i 2008 og 2007. Dette framstår derfor som et behov Ski kommune 
har hvert år.  Etter vår oppfatning skulle det vært gjennomført konkurranse i forbindelse med 
et slikt kjøp. Det at det er få alternativer er etter vårt skjønn ikke et argument for at 
regelverket ikke skal følges. I det tilfelle hvor det bare er en leverandør som kan levere det 
produktet man etterspør vil man måtte redegjøre for dette forholdet og de undersøkelser som 
er gjort i en protokoll. 
 
Det er kjøpt entreprenørtjeneste og vedlikehold av ute områder for om lag 1,5 mill kroner i 
2009. Vi har ikke fått fremlagt dokumentasjon på at disse kjøpene er konkurranseutsatt. Dette 
er kjøp som etter vår mening skulle vært konkurranseutsatt. 
 
 
Bare en leverandør 
Ski kommunen har kjøpt forsterket botilbud og sykehjemsplasser for over 14 mill kroner i 
2009 fordelt på flere selskaper. For alle disse kjøpene er det henvist til at dette skal dekke 
prekære pasientbehov som måtte ivaretas på kort varsel. Det er også fra kommunen redegjort 
for at dette ikke er et område som er egnet for rammeavtale da tilbudet må skreddersys for den 
enkelte. I hjemmetjenesten har det vært behov for å kjøpe sikkerhetstiltak for håndtering av en 
bruker. Det er opplyst at dette var et behov som måtte løses raskt. Det er ikke foretatt 
konkurransetiltak for disse kjøpene eller skrevet protokoll. Revisjonen har ikke vurdert om 
det faktisk foreligger flere leverandører i forbindelse med disse forskjellige kjøpene, eller 
vurdert påstanden om prekære pasientbehov eller behovet for hurtige avgjørelser.  
 
Revisjonen vil imidlertid bemerke at innkjøpsregelverket 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. Kommune skulle således skrevet 
protokoller fra slike kjøp. 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 
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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 den tjenesten som skal 
etterspørres. Revisjonen er klar over at det vil kunne være uhensiktsmessig å kjøpe 
sykehjemsplasser eller forsterkede botilbud fra forskjellige tilbydere fra år til år og at noen av 
disse plassene også kan være anskaffet for flere år siden.  
 
 

7.3.4 Rammeavtaler 
 
Våre undersøkelser av de tre utvalgte rammeavtalene viser at alle disse var inngått i samsvar 
med kommunens rutiner og det foreliggende regleverket. 
 
Ut fra de fem rammeavtalene vi har undersøkt med henblikk på om det kjøpes inn utenom 
avtalene, synes det som disse i hovedsak etterleves.  Eneste område hvor det synes å ha vært 
kjøpt utenom rammeavtale av et viss størrelse er turkjøring med buss.  
 
I den gjennomførte spørreundersøkelsen svarer imidlertid bare 12,5 % av respondentene at de 
aldri foretar innkjøp utenom rammeavtale når slike finnes. På dette spørsmålet kan det være 
usikkerhet i forhold til hvordan man kan tolke svarene. Det kan være tilfeller hvor 
leverandøren ikke har det eksakte produktet som virksomheten etterspør, noe som også angitt 
som en av årsakene til at avtalen ikke er fulgt. Revisjonen hadde imidlertid forventet at flere 
ville ha svart at de aldri foretok innkjøp utenom rammeavtaler når slike fantes.  Det er derfor 
mulig at flere ikke er tilstrekkelig lojale til kommunes rammeavtaler enn det som ble avdekket 
gjennom vår kontroll av kjøp etter rammeavtaler. 
 
I tilknytning til at respondentene i spørreundersøkelsen i noen grad har henvist til at 
rammeavtaler ikke blir fulgt, vil revisjonen bemerke at rammeavtaler skal etterleves selv om 
det ved enkelte tilfeller kan kjøpes tilsvarende produkter til lavere pris hos andre leverandører. 
Det er også svært viktig at det sortiment 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 en situasjon som gjør at man må handle hos andre pga. tidsnød. 
 
Revisjonen ser det også som positivt at det nå er laget en rutinebeskrivelse/ 
ansvarsbeskrivelse for det samarbeidet som drives av Follo kommunene i forbindelse med 
inngåelse av rammeavtaler. Denne gir klare beskrivelser av hvordan fremgangsmåten i 
forbindelse utlysning og inngåelse av rammeavtaler skal være i fremtiden. Dette bør bidra til 
at fremtidige innkjøpsprosesser blir gjennomført på en betryggende måte.  
 
 

7.4 Konklusjon 
 
Kjøp etter konkurranse 
 
Våre undersøkelser viser mangler i forbindelse med dokumentasjonen av de innkjøpene vi har 
gjennomgått. Det er uklart om det i tilstrekkelig grad er skrevet protokoller fra disse kjøpene 
eller om årsaken til at protokollene ikke kan fremlegges er mangelfull arkivering. Etter vår 
mening medfører dette at kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ikke kan oppfylles 
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for alle sakene. Etter vårt skjønn burde alle relevante dokumenter i forbindelse med 
innkjøpsprosesser arkiveres i kommunens sentrale arkiv. 
  
Vår gjennomgang viser også at innkjøpskontoret ikke har vært involvert i alle de innkjøpene 
vi har gjennomgått. Dette viser at kommunestyrets vedtak fra desember 2008 om at 
innkjøpskontoret skal kvalitetssikre alle anskaffelser over kr 200 000,- ikke blir fulgt i 
tilstrekkelig grad. 
 
Kjøp uten konkurranse 
 
Vår gjennomgang av kommunens anskaffelser viser at det ikke gjennomført konkurranse for 
kjøp av betydelige summer innen barnevernet. Det er også kjøpt både datamaskiner og 
skjermer uten at konkurranse er gjennomført. Her var det imidlertid gjort forsøk på å få til en 
rammeavtale. Det er opplyst at en avtale vil være på plass snart.  
 
Det er ikke gjennomført konkurranse i de tilfellene hvor det fra Ski kommune hevdes at 
prekære pasientbehov måtte dekkes på kort varsel. Vi har ikke foretatt en vurdering av dette 
prekære behovet men er av den oppfatning at disse kjøpene skulle 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 
vurderinger som ble gjort i forbindelse med ikke å konkurranse utsette anskaffelsene. 
Revisjonen er klar over at det vil kunne være uhensiktsmessig å kjøpe sykehjemsplasser eller 
forsterkede botilbud fra forskjellige tilbydere fra år til år og at noen av disse plassene også 
kan være anskaffet for flere år siden. 
 
Rammeavtaler 
Våre undersøkelser av de tre utvalgte rammeavtalene viser at alle disse var inngått i samsvar 
med kommunens rutiner og det foreliggende regleverket 
 
Det synes også som om Ski kommune har god oversikt over sine rammeavtaler. Et stort 
flertall av de som har svart på spørreundersøkelsen oppgir å ha god kjennskap til kommunes 
rammeavtaler.  
 
Vår gjennomgang av et utvalg av rammeavtaler viser at det har vært små kjøp utenom disse.  
Svarene fra den gjennomførte spørreundersøkelsen kan imidlertid tyde på at ikke alle er like 
lojale mot kommunens rammeavtaler.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forvaltningsrevisjon   OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 34 SKI KOMMUNE 
 
 

 

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 hvor det er undersøkt 
hva som var opprinnelig budsjett, endelig budsjett og bokførte kostnader på prosjektet. Totalt 
er det regnskapsført beløp på 100 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 Endelig kostnad 
Servicetorg 4 000 000 4 000 000 4 000 000 
Vannskulptur  5 579 693 6 112 970 
Kråkstadtunet 
omsorgsboliger 

31 275 000 31 809 000 32 233 442 

Ombygging 
Drømtorp 
brannstasjon 

17 026 000 17 026 000 17 033 084 

Tak lekkasjer 
Langhus skole 

0 1 903 000 1 543 536 

 
 
Tabellen ovenfor viser at prosjektene i hovedsak har holdt seg innenfor de budsjettrammer 
som opprinnelig ble satt. Kråkstadtunet omsorgsboliger har blitt neste 1 mill dyrere enn 
opprinnelig vedtatt. Prosjektet vannskulptur er blitt om lag 0,5 mill dyrere enn budsjettert. Det 

 
• Hvordan samsvarer vedtatte budsjetter og prosjektkostnader for utvalgte prosjekter? 
 



Forvaltningsrevisjon   OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 35 SKI KOMMUNE 
 
 

er opplyst at årsaken til dette var økte kostnader til leie av riggplass (parkeringsarealer) til Ski 
kommunes parkeringskontor, samt uforutsette hendelser som snøbrøyting. 
 
 

8.3 Vurderinger 
 
Vår gjennomgang av de fem investeringsprosjektene viser at tre har holdt seg innfor de 
opprinnelige budsjettmidlene. For to av prosjektene har det vært noe overskridelse, og det er 
redegjort for bakgrunn for overskridelsene for ett av disse prosjektene. 
 
Det synes som om Ski kommune gjennomgående har god kostnadsstyring av sine 
investeringsprosjekter, samt at disse har vært tilstrekkelig gjennomarbeidet i forkant av 
igangsettelsen. 
 

8.4 Konklusjon 
 
Basert på vår gjennomgang av et utvalg av investeringsprosjekter har vi inntrykk av at  Ski 
kommune har en god styring av sine investeringsprosjekter. 
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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 
Ski 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. Innskjerpe rutiner og regelverk for å hindre kjøp i strid med dette, herunder: 
 

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

sammenhenger hvor det likevell ikke er gjennomført konkurranse. 
• Etterleve rammeavtaler. 
• Overholde kommunestyre vedtak om at innkjøpskontoret skal kvalitetssikre 

alle innkjøp over kr 200 000,-  
 

4. Sørge for at protokoller og anbudsdokumenter mv. i forbindelse med gjennomførte 
anskaffelser blir arkivert i kommunens sentrale arkiver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forvaltningsrevisjon   OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 37 SKI KOMMUNE 
 
 

10 Rådmannens uttalelse 
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11 Revisjonens kommentar til rådmannens uttalelse 
 
Revisjonen ser det som positivt at rådmannen har til hensikt å følge opp de anbefalinger som 
revisjonen har kommet med.  
 
Når det gjelder rådmannens kommentarer om EØS terskelverdier på side 10 i rapporten er 
disse rettet til 2009 verdier. Disse verdiene har imidlertid ikke hatt innvirkning på rapportens 
konklusjoner. 
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