
 

  

Evaluering av Innkjøpssamarbeidet i Nord-
Troms 

Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord 

FORVALTNINGSREVISJON 

Rapport 2019 



  



Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalgene i Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy 

og Storfjord kommuner har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av Felles 

innkjøpsfunksjon for kommunene i Nord-Troms. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor alle de deltakende kommunene, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. 

Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 
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0 SAMMENDRAG 

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalgene i Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, 

Nordreisa, Skjervøy og Storfjord kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av 

Innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms. Kontrollutvalgenes formål med forvaltningsrevisjonen har vært 

å få undersøkt og kartlagt om innkjøpssamarbeidet fungerer etter intensjonen og som beskrevet i 

samarbeidsavtalen. I dette inngår også et spørsmål om hvorvidt innkjøpskontoret har overholdt 

sentrale bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Et annet formål har vært å få 

undersøkt hva de enkelte kommunene i samarbeidet gjør for å sikre at kommunen har kompetanse 

på området for offentlige anskaffelser.  

 

Forvaltningsrevisjonen tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: 

 

1. Har anskaffelser der innkjøpskontoret har medvirket til gjennomførelsen, herunder særlig 

fellesinnkjøp og rammeavtaler, vært i tråd med sentrale bestemmelser i lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser?  

2. Fungerer innkjøpssamarbeidet som beskrevet i samarbeidsavtalen?  

3. Hva gjør den enkelte kommune for å sikre at kommunen har kompetanse på området for 

offentlige anskaffelser.  

 

Under problemstilling 1 har revisor konkludert med at innkjøpstjenesten – og dermed de seks 

deltakerkommunene – har oppfylt enkelte av kravene i anskaffelsesregelverket, men samtidig 

brutt med helt sentrale bestemmelser i forbindelse med de undersøkte fellesinnkjøp og 

rammeavtaler. Revisor har særlig funnet grunn til å fremheve at regelverkets overordnede 

prinsipp om etterprøvbarhet ikke synes å være etterlevd i noen av de tre undersøkte 

anskaffelsene.  

 

Konklusjonene bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger av utvalgte rammeavtaler: 

 

Medisinske forbruksvarer 

• Revisor har ikke blitt forelagt anskaffelsesprotokoll, fullstendig tilbud fra valgte leverandør 

eller annen dokumentasjon fra innkjøpskontoret som viser at valgte leverandør er vurdert 

opp mot, og oppfyller, oppstilte kvalifikasjonskrav. På bakgrunn av dette er revisors 

vurdering at innkjøpstjenesten ikke har sikret at vurderinger og dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføring av anskaffelsen er skriftlig. 

 

PC og tynnklienter 

• Revisor kan ikke finne at anskaffelsen er kunngjort i TED-databasen. Revisors vurdering er 

at innkjøpskontoret verken har kunngjort eller gjennomført konkurranse i henhold til 

regelverket. 

• Revisor har ikke blitt forelagt dokumentasjon fra innkjøpskontoret på innkomne tilbud i 

konkurransen og på at disse er vurdert opp mot kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, 

dokumentasjon på meddelelse av beslutning om kontraktstildeling eller 

anskaffelsesprotokoll. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at innkjøpstjenesten ikke 

har sikret at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av 

anskaffelsen, er skriftlig.  



 

 

Salgs- og skjenkekontroller 

• Revisor har ikke blitt forelagt dokumentasjon fra innkjøpskontoret som belyser selve 

konkurranse-gjennomføringen, herunder innkomne tilbud, vurdering av innkomne tilbud 

opp mot kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, meddelelse av beslutning om 

kontraktstildeling eller anskaffelses-protokoll. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at 

innkjøpstjenesten ikke har sikret at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for 

gjennomføring av anskaffelsen, er skriftlig. 

 

Under problemstilling 2 har revisor konkludert med at innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms 

kun til dels fungerer som forutsatt i samarbeidsavtalen. 

Konklusjonene bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

• Innkjøpstjenesten v/innkjøpssjef har i de undersøkte tilfellene ikke oppfylt kriteriet om at 

det skal fremforhandles rammeavtaler på vegne av alle deltakerkommuner. Selv om det 

tilstrekkelig bevist at innkjøpstjenesten har fremforhandlet mange rammeavtaler, er revisors 

vurdering på bakgrunn av funn fra KOFA samt revisors egen undersøkelse av utvalgte 

anskaffelser, at flere av disse rammeavtalene ikke er gjennomført/fremforhandlet i tråd med 

anskaffelsesregelverket. Det må forutsettes at en vesentlig hensikt med samarbeidet har vært 

å sikre at deltakerkommunenes inngåelse av rammeavtaler skulle skje i overensstemmelse 

med gjeldende regelverk. 

• Styringsgruppa har ikke oppfylt kriteriet om at det skal avholdes jevnlige møter. 

Vurderingen bygger på funn som viser at det ikke har vært avholdt møter i styringsgruppa 

de siste årene samt at arbeidet i styringsgruppa av deltakerkommunene oppleves som 

ustrukturert og sporadisk. Det er heller ikke på tidspunktet for revisors undersøkelser en 

leder for gruppa. 

• Rådmennene i deltakerkommunene har oppfylt kriteriet om å sørge for at egen kommune til 

enhver tid har oppnevnt representant i styringsgruppa 

• Innkjøpstjenesten v/innkjøpssjef har i liten grad oppfylt kriteriet om at 

samarbeidskommunene skal tilbys kurs og opplæring innenfor offentlige anskaffelser. 

Vurderingen bygger på funn som viser at det har vært gjennomført ett kurs i regi av 

innkjøpstjenesten. Ut over dette kan kursvirksomhet i regi av innkjøpstjenesten ikke 

dokumenteres eller konkretiseres av representanter for deltakerkommunene. 

• Deltakerkommunene v/ kontaktperson har kun i noen grad oppfylt kriteriet om å skaffe 

bakgrunnsmateriale tilknyttet sin kommunes forbruk og behov ved å etablere kommunale 

brukergrupper i forkant av fellesanskaffelser. Vurderingen bygger på funn som indikerer at 

slike brukergrupper har vært nedsatt i varierende grad, samt informasjon i evaluering fra 

tidligere innkjøpssjef om at kommunene i mange tilfeller i for liten grad har gjort 

forberedende arbeid i forkant av anskaffelser. Arbeidet med kommunale brukergrupper 

synes også i liten grad å kunne konkretiseres og dokumenteres av flere av kommunene. 

• Deltakerkommunene v/kontaktperson har kun i noen grad oppfylt kriteriet om å sørge for 

å kommunisere innkjøpssamarbeidets virksomhet innad i sin kommune. Dette bygger blant 

annet på funn som indikerer manglende lojalitet til fremforhandlede rammeavtaler – noe 

som antas å henge sammen med at det ikke finnes en fullstendig og oppdatert oversikt over 

hvilke avtaler den enkelte kommune faktisk er tilknyttet. Dette fører til at de som foretar 

innkjøp i kommunene, ikke er fullstendig kjent med hvilke avtaler de kan benytte seg av.  



Revisors funn indikerer også at utilstrekkelig informasjonsflyt mellom innkjøpstjenesten og 

deltakerkommunene skriver seg fra både kontaktpersonene i innkjøpstjenesten, 

innkjøpssjefen selv og rådmennene/rådmannsutvalget.  

 

Problemstilling 3 i forvaltningsrevisjonen er deskriptivt formulert. For slike problemstillinger er det 

ikke relevant å utlede revisjonskriterier. Det vil si at revisor har besvart den ved en beskrivelse av 

fakta, og uten å gjøre vurderinger av datamaterialet opp mot utledede revisjonskriterier. Vi viser til 

side 39 og 40 i vår rapport. 

 

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner har revisor funnet grunn til å gi 

følgende anbefalinger: 

• Innkjøpstjenesten anbefales å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket om 

offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med 

krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å 

belyse prosessene i ettertid. 

• Styringsgruppa anbefales å sikre at det blir avholdt jevnlige møter i tråd med forutsetning i 

samarbeidsavtalen. 

• Innkjøpstjenesten anbefales å ta initiativ til å tilby deltakerkommunene kurs og opplæring 

på området for offentlige anskaffelser. 

• Deltakerkommunene anbefales å ta initiativ til kommunale brukergrupper for å samle inn 

bakgrunnsinformasjon fra sin kommune i forbindelse med inngåelse av alle nye 

rammeavtaler. 

• Styringsgruppa, innkjøpstjenesten og rådmannsutvalget anbefales å medvirke til at relevant 

informasjon fra innkjøpstjenesten, herunder særlig informasjon om inngåtte rammeavtaler, 

videreformidles til deltakerkommunene.   
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1 INNLEDNING 

Avtale om å etablere et innkjøpssamarbeid i Nord-Troms ble inngått 31.8.2010 mellom 

representanter fra kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen, Kåfjord og Storfjord. Av 

samarbeidsavtalen fremgår det at bakgrunnen for etablering av samarbeidet var at det de siste årene 

hadde skjedd en betydelig skjerping i regelverket om offentlige anskaffelser, noe som stilte høyere 

krav til kommunenes egenkompetanse på området. Det ble dermed bestemt å danne et 

interkommunalt samarbeid som skulle ivareta en felles innkjøpsfunksjon for kommunene. Av 

beskrivelsen som ble utarbeidet ved etablering av samarbeidet, fremgår følgende håndskrevne 

påtegning: «Må lages en konkret avtale som godkjennes i de 6 kommunestyrene/kommunene». 

Revisor har ikke informasjon som indikerer at en slik avtale ble utarbeidet og behandlet i 

kommunestyrene. Revisor påpeker at inngåelse i samarbeidet forplikter deltakerkommunene 

økonomisk og at tjenesten er en del av den enkelte kommunes tjenesteproduksjon. Inngåelse i 

samarbeidet skulle dermed sannsynligvis ha vært behandlet også i kommunestyrene. Revisor har 

henvendt seg til den enkelte deltakerkommune og spurt hvordan dette konkret ble løst i kommunene. 

Etablering av felles innkjøpstjeneste ble behandlet av kommunestyret i Lyngen i forbindelse med 

behandling av økonomiplan og budsjett i 20111. Rådmannen i Storfjord har opplyst at det er usikkert 

om selve samarbeidstiltaket har vært behandlet som enkeltsak i kommunestyret, men at kommunen 

som vertskommune for samarbeidet i perioden 2010-2018 har forskuttert lønn og drift av 

innkjøpskontoret, og at budsjettering av midler til innkjøpstjenesten på den måten har vært vedtatt i 

kommunestyret årlig siden oppstart. På den måten mener rådmannen at det er sannsynlig at 

kommunestyret helt siden starten har vært innforstått med at samarbeidet var iverksatt. Rådmannen 

i Skjervøy har opplyst om at det ikke er truffet konkrete, politiske vedtak i forbindelse med 

opprettelsen av innkjøpssamarbeidet, men at det i budsjett- og økonomiplan for 2010-2013 ble 

bevilget midler til deltakelse i samarbeidet. For Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen har revisor ikke 

informasjon om hvorvidt deltakelse i samarbeidet har vært behandlet i kommunestyrene. 

 

Det ble ved etableringen besluttet å utlyse en 100 % stilling som felles innkjøpssjef for samarbeidet. 

Det fremgår videre av samarbeidsavtalen at KS-Advokatene på vegne av kommuner i Sør-Troms 

ved en vurdering hadde kommet fram til at et slikt interkommunalt samarbeid kunne inngås uten å 

komme i konflikt med anskaffelsesregler, da det ville være å regne som egenregi. På bakgrunn av 

denne vurderingen kom kommunene til at et slikt innkjøpssamarbeid kunne etableres også i Nord-

Troms. Innkjøpssjefen fra oppstart og frem til høsten 2018 har vært Ole Rødum som har hatt 

kontorsted i Storfjord. Fra og med høsten 2018 er innkjøpssjef Jonny Bless som har kontorsted på 

Skjervøy.  

 

Kontrollutvalget i Skjervøy kommune tok i 2017 initiativ til å få gjennomført en 

forvaltningsrevisjon der det skulle gjøres en evaluering av innkjøpssamarbeidet. Dette var blant 

annet på bakgrunn av at innkjøpskontoret2 hadde gjennomført anskaffelser som hadde endt med at 

deltakerkommuner ble felt i KOFA3 for brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Samtlige 

kontrollutvalg i deltakerkommunene vedtok i møter i siste kvartal 2017 å få gjennomført en 

forvaltningsrevisjon av innkjøpssamarbeidet. Nedenstående tabell viser møtedato og saksnummer i 

den enkelte kommune for henholdsvis vedtak om å delta i forvaltningsrevisjonen og godkjenning 

av overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD.  

 

 

 

                                                 
1 Sak 59/10 
2 Med «innkjøpskontoret» menes i rapporten her det utøvende organ i innkjøpssamarbeidet 
3 Klagenemda for offentlige anskaffelser 
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Tabell 1: Møtedato og saksnummer for vedtak om deltakelse i prosjektet og godkjenning av 

overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD 

Kommune Vedtak om deltakelse i felles 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Godkjenning av overordnet 

prosjektskisse 

Kvænangen 28.11.2017  /  Sak 35/17 22.02.2018  /  Sak 10/18 

Nordreisa 27.11.2017  /  Sak 38/17 09.03.2018  /  Sak 05/18 

Lyngen 04.12.2017  /  Sak 34/17 22.03.2018  /  Sak 08/18 

Skjervøy 23.11.2017  /  Sak 29/17      16.03.2018  /  Sak 9/18 

Kåfjord 06.12.2017  /  Sak 31/17 18.02.2018  /  Sak 07/18 

Storfjord 01.12.2017  /  Sak 31/17 16.03.2018  /  Sak 08/18 

 

 

Ved etableringen av innkjøpssamarbeidet ble det avtalt av utgiftene skulle fordeles basert på en 

standard region-nøkkel med 40 % fast sats og 60 % fordelt etter folketall, noe som skulle gi følgende 

totale utgiftsfordeling:  

Nordreisa:  23,8% 

Lyngen:  18,3% 

Skjervøy:  17,5% 

Kåfjord:  15,0% 

Storfjord:  13,7% 

Kvænangen:  11,7% 

 

 

Tabellen under viser utgiftene som den enkelte deltakerkommune har hatt til deltakelse i 

samarbeidet i perioden 2015-2017. 

 
Tabell 2: Utgifter til deltakelse i innkjøpssamarbeidet for årene 2015-2017 fordelt per kommune 

 2015 2016 2017 

Nordreisa 262 483 273 475 251 867 

Lyngen 185 239 190 005 174 981 

Skjervøy 184 175 192 427 176 336 

Kåfjord 156 076 160 828 146 982 

Storfjord 144 884 149 133 137 874 

Kvænangen 118 400 123 115 113 149 

Kilde: Deltakerkommunenes årsregnskap for årene 2015-2017 
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

 

På bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalgene har vi formulert følgende problemstillinger for 

denne forvaltningsrevisjonen: 

 

1. Har anskaffelser der innkjøpskontoret har medvirket til gjennomførelsen, herunder særlig 

fellesinnkjøp og rammeavtaler, vært i tråd med sentrale bestemmelser i lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser?  

2. Fungerer innkjøpssamarbeidet som beskrevet i samarbeidsavtalen?  

3. Hva gjør den enkelte deltakerkommune for å sikre at kommunen har kompetanse på området 

for offentlige anskaffelser?  

 

2.2 Revisjonskriterier  

For å besvare problemstillingene utleder vi revisjonskriterier. Revisjonskriterier er krav, normer 

og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte området skal vurderes i forhold til. I 

dette forvaltningsrevisjonsprosjektet utledes revisjonskriterier fra følgende kilder:  

 

• Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser  

• Lov 16. juni 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser  

• Forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser  

• Forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser  

• Beskrivelse felles innkjøpsfunksjon for kommunene i Nord-Troms, utarbeidet 31.8.2010 av 

samarbeidskommunene  

 

Problemstilling 3 er deskriptivt formulert. Det vil si at vi ikke gjør vurderinger av innsamlede data 

opp mot revisjonskriterier. 

 

2.2.1 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 1 

 

Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (heretter anskaffelsesloven) og Forskrift 12. 

august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (heretter anskaffelsesforskriften) gjelder ved 

tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og 

anleggsarbeider.4 Nevnte regelverk tredde i kraft 1. januar 2017. For anskaffelser iverksatt før dette 

tidspunkt gjelder Lov 16. juni 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (heretter LOA) og Forskrift 7. 

april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (heretter FOA).5 Før 1. januar 2017 var altså 

innkjøpstjenesten i Nord-Troms forpliktet til å følge reglene i LOA og FOA, mens anskaffelsesloven 

og anskaffelsesforskriften gjelder for anskaffelser iverksatt fra og med dette tidspunkt.6  

                                                 
4 Anskaffelsesloven § 2 første og annet ledd jf. anskaffelsesforskriften §§ 1-1 og 1-2.   
5 LOA § 3, jf. § 2 og FOA §§ 1-2 og 1-3.  
6 En anskaffelse er iverksatt når den er kunngjort. En anskaffelse som ikke kunngjøres, er iverksatt når oppdragsgiver 

har sendt ut forespørsel til en eller flere leverandører om å melde sin interesse eller inngi tilbud i forbindelse med en 

planlagt anskaffelse, jf. Forskrift om overgangsregler for lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser § 1.  
6 Forsyningsforskriften § 1-2 (2) jf. § 4-1 bokstav a. 
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Reglene om offentlige anskaffelser er en kombinasjon av EU/EØS-rett og nasjonal rett. Flertallet av 

bestemmelsene er begrunnet i våre forpliktelser etter EØS-avtalen, men Norge har i tillegg innført 

nasjonale regler som går lengre enn det EU/EØS-retten krever. Anskaffelsesregelverket skal bidra 

til at det offentlige velger sine leverandører på en måte som sikrer mest mulig effektiv ressursbruk 

samtidig som leverandørene likebehandles. 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. De detaljerte reglene for hvordan kommunen skal gå fram ved kjøp følger av 

forskriftene om offentlige anskaffelser, og det er derfor primært forskriftene brukerne av regelverket 

må forholde seg til. 

 

I det følgende gis en redegjørelse for konkrete krav og bestemmelser i anskaffelsesreglementet. I 

fremstillingen tar vi utgangspunkt i gjeldende lov og forskrift; anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften. Avvik mellom gjeldende regelverk og regelverket som gjaldt frem til 1. 

januar 2017, vil utdypes fortløpende. Der det ikke har skjedd realitetsendringer, vil henvisningene 

til det eldre regelverket følge av fotnoter.  

2.2.1.1 Innledende om terskelverdier og forskriftens oppbygging 

Anskaffelsesforskriften er delt inn i ulike deler, og anskaffelsens art og verdi avgjør hvilken del av 

forskriften som kommer til anvendelse jf. §§ 5-1, 5-2 og 5-3. Forskriftens system innebærer at 

oppdragsgiver må foreta en beregning av anskaffelsens anslåtte verdi. Reglene om dette finnes i 

anskaffelsesforskriften § 5-4.7 Anskaffelsens verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag 

av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eks. mva. for de kontrakter som utgjør 

anskaffelsen.8 Beregningen skal være forsvarlig på kunngjøringstidspunktet, eller - for anskaffelser 

som ikke krever kunngjøring - på det tidspunktet oppdragsgiver innleder anskaffelsesprosessen.9 

Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at forskriftens krav 

blir gjeldende.10 Uansett gjelder forskriftens del I for alle anskaffelser med anslått verdi på 100 000 

kroner ekskl. mva. eller mer.    

 

Ved vedtakelsen av anskaffelsesloven ble den nasjonale terskelverdien endret fra kr 500 000 til kr 

1,1 mill. I tabell 1 og tabell 2 nedenfor viser vi den nasjonale terskelverdien og EØS-terskelverdien 

henholdsvis før og etter 1. januar 2017 samt hvilke deler av regelverket som gjelder for de ulike 

anskaffelsene. EØS-terskelverdi blir justert annethvert år. Fra 15. juni 2014 var gjeldende EØS-

terskelverdi kr 1,55 mill. for vare- og tjenestekjøp og kr 39 mill. for bygge- og anleggskontrakter. 

Fra 9. februar 2016 ble EØS-terskelverdien justert til kr 1,75 mill. for vare- og tjenestekjøp og kr 44 

mill. for bygge- og anleggskontrakter. Någjeldende EØS-terskelverdi ble justert 6. april 2018 - til 

kr 2 mill. for vare- og tjenestekjøp og kr 51 mill. for bygge- og anleggskontrakter. I våre vurderinger 

legger vi til grunn de terskelverdiene som var gjeldende på det tidspunkt den enkelte anskaffelse ble 

iverksatt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 FOA § 2-3. 
8 Anskaffelsesforskriften § 5-4 (1) og FOA § 2-3 (1).  
9 Anskaffelsesforskriften § 5-4 (2) og FOA § 2-3 (2).  
10 Anskaffelsesforskriften § 5-4 (4) og FOA § 2-3 (3).  
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Tabell 1: Oversikt terskelverdier og regelverk for anskaffelser iverksatt til og med 2016    

 

Anskaffelsens verdi eks. mva. Regelverk  Krav til 

kunngjøring 

Under kr 100 000 Unntatt regelverket fra og med 

1.7.2015, jf. FOA § 1-3 (2) 

bokstav l 

 

Under nasjonal terskelverdi 

(kr 500 000) 

 

LOA og FOA del I Ikke krav om 

kunngjøring 

Kr 500 000 – EØS-terskelverdi for vare- og 

tjenestekontrakter11 (kr 1,75 mill.) 

 

Kr 500 000 – EØS-terskelverdi for bygge- og 

anleggskontrakter (kr 44 mill.) 

 

LOA og FOA del I og del II Doffin 

Over EØS- terskelverdi for vare- og 

tjenestekontrakter (kr 1,75 mill.) 

Over EØS-terskelverdi for bygge- og 

anleggskontrakter (kr 44 mill.)  

 

LOA og FOA del I og del III Doffin og TED 

 
Tabell 2: Oversikt terskelverdier og regelverk for undersøkte anskaffelser iverksatt fra og med 1. januar 2017  

 

Anskaffelsens verdi eks. mva. Regelverk  Krav til 

kunngjøring 

Under kr 100 000 Unntatt regelverket, jf. 

anskaffelsesforskriften § 1-1 

 

Under nasjonal terskelverdi 

(kr 1,1 mill.) 

 

Anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften del I 

Ikke krav om 

kunngjøring 

Kr 1,1 mill. – EØS-terskelverdi for vare- og 

tjenestekontrakter (kr 1,75 mill.) 

 

Kr 1,1 mill. – EØS-terskelverdi for bygge- og 

anleggskontrakter (kr 44 mill.) 

 

Anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften del I 

og del II 

Doffin 

Over EØS- terskelverdi for vare- og 

tjenestekontrakter (kr 1,75 mill.) 

Over EØS-terskelverdi for bygge- og 

anleggskontrakter (kr 44 mill.)  

 

Anskaffelsesloven og 

anskaffelsesforskriften del I 

og del III 

Doffin og TED 

 

2.2.1.2 Regler som gjelder for anskaffelser som skal følge forskriften del I   

Del I av forskriften gjelder for alle anskaffelser som er lik eller overstiger kr 100 000 eks. mva. Det 

er imidlertid bare anskaffelser under kr 1,1 mill. som reguleres av kun del I dersom anskaffelsen er 

                                                 
11 Forskriften gjør forskjell på om anskaffelsen er en såkalt prioritert eller uprioritert tjenestekontrakt. Vi behandler 

ikke dette nærmere.  
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iverksatt etter 1. januar 201712.  For anskaffelser iverksatt før dette tidspunkt, er det bare anskaffelser 

under kr 500 000 som reguleres av kun del I. 

 

Det foreligger få eksplisitte krav til hvordan oppdragsgiver skal foreta en anskaffelse dersom kun 

del I av forskriften gjelder. Det er for eksempel ingen krav til kunngjøring, og oppdragsgiver har 

betydelig fleksibilitet med hensyn til hvordan konkurransen kan gjennomføres. Oppdragsgiver 

plikter imidlertid å opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, 

forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet, jf. anskaffelsesloven § 4.13 Innholdet i 

prinsippene er nærmere presisert i forarbeidene til bestemmelsen, Prop. 51 L (2015-2016) s. 81-82. 

 

Det grunnleggende prinsippet om konkurranse skal sikre at alle potensielle leverandører har de 

samme mulighetene til å oppnå kontrakter med det offentlige og bidra til at det offentlige foretar 

effektive anskaffelser. Prinsippet innebærer at oppdragsgiver må gjøre anskaffelsen kjent for et 

rimelig antall leverandører. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har uttalt at 

oppdragsgiver som hovedregel bør kontakte minst tre leverandører, men dette kan ikke gjelde 

absolutt.14 Hvor langt denne plikten strekker seg, må vurderes konkret, og forholdsmessighets-

prinsippet, som vi forklarer nedenfor, vil være avgjørende. 

 

Oppdragsgiver plikter å likebehandle leverandører. Dette innebærer at alle potensielle leverandører 

skal gis samme muligheter og at oppdragsgiver ikke kan diskriminere eller forfordele leverandører 

på grunnlag av nasjonalitet eller lokal tilhørighet. Prinsippet er til hinder for både direkte 

forskjellsbehandling (for eksempel at en leverandør blir vurdert foran en annen på bakgrunn av lokal 

tilhørighet) og indirekte forskjellsbehandling (en tilsynelatende nøytral bestemmelse, for eksempel 

et kvalifikasjonskrav eller en kravspesifikasjon, får den betydning at den i praksis avskjærer enkelte 

leverandører fra å levere tilbud på bakgrunn av for eksempel lokal tilhørighet).  

 

Forutberegnelighetsprinsippet innebærer for anskaffelser etter forskriftens del I at oppdragsgivers 

angivelse av hvordan anskaffelsen skal gjennomføres, er bindende. Oppdragsgiver må gi 

informasjon til leverandørene om hva som skal anskaffes, hvilke kriterier som ligger til grunn for 

valget av leverandør og hvordan konkurransen skal gjennomføres.   

 

Kravet om etterprøvbarhet henger tett sammen med prinsippet om forutberegnelighet. 

Oppdragsgiver må sørge for at viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen begrunnes og 

dokumenteres. For anskaffelser som kun skal følge forskriftens del I, plikter oppdragsgiver å føre 

anskaffelsesprotokoll. Protokollen skal inneholde opplysninger om vesentlige forhold for 

gjennomføringen av anskaffelsen, jf. anskaffelsesforskriften § 7-1.15 Vesentlige forhold kan for 

eksempel være vurderinger og beslutninger om forhandlinger, utvelgelse av leverandører, tildeling 

av kontrakt og avlysning av konkurransen.  

 

Forholdsmessighetsprinsippet regulerer gjennomslagskraften til de øvrige prinsippene. Plikter og 

rettigheter som utledes av andre prinsipper, må tilpasses den enkelte anskaffelsens art og omfang. 

Jo mindre og enklere en anskaffelse er, jo mindre vidtrekkende prosedyrekrav kan utledes av de 

øvrige prinsippene. På den annen side innebærer forholdsmessighetsprinsippet at kravene som 

oppdragsgiver stiller til leverandørene, må stå i forhold til anskaffelsen. Oppdragsgiver skal ikke 

stille strengere krav enn det som er nødvendig for å realisere formålet med anskaffelsen. 

                                                 
12 Under 1,3 millioner dersom anskaffelsen er foretatt etter 6.4.2018 
13 LOA § 5 (2) og FOA § 3-1 (1).  
14 KOFA 2009/6. 
15 FOA § 3-2.  
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2.2.1.3 Regler som gjelder for anskaffelser som skal følge forskriften del II og del III 

Anskaffelsesforskriften gir utførlige regler for anskaffelser som omfattes av forskriften del I og II 

eller del I og III. Flere av reglene er like, og vi redegjør derfor i det følgende samlet for anskaffelsene 

som omfattes av de to delene av forskriften. På enkelte punkter er kravene etter forskriften del III 

«strengere» enn kravene for del II, og vi belyser derfor sentrale forskjeller.  

 

Anskaffelsesprosedyrer 

Anskaffelser som omfattes av forskriftens del I og II, skal foretas ved åpen tilbudskonkurranse eller 

begrenset tilbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 8-3.16 For anskaffelser iverksatt før 1. 

januar 2017 gjelder FOA § 5-1. Etter bestemmelsen kan anskaffelsen gjennomføres som åpen 

anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling. Konkurranse 

med forhandling kan gjennomføres enten ved at alle interesserte leverandører får levere tilbud, eller 

ved at oppdragsgiver gjør en utvelgelse av leverandører før disse gis mulighet til å levere tilbud.17  

 

Anskaffelser som omfattes av forskriftens del I og III, skal foretas ved åpen eller begrenset 

anbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 13-1. På nærmere bestemte vilkår kan det benyttes 

konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring, konkurransepreget dialog eller 

konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring, jf. § 13-2 og § 13-3.18  

 

Kunngjøring 

Kravet om kunngjøring har som formål å sikre konkurranse ved anskaffelsen ved å nå ut til 

leverandørene som kan tenkes å inngi tilbud. Anskaffelser etter forskriften del I og II skal 

kunngjøres i Doffin, jf. anskaffelsesforskriften § 8-17.19 Anskaffelser etter del III skal i tillegg 

kunngjøres i TED-databasen, jf. anskaffelsesforskriften § 21-1.20 Dersom kravet til kunngjøring 

ikke overholdes, er anskaffelsen å betrakte som en ulovlig direkte anskaffelse.21  

 

Konkurransegrunnlag 

For anskaffelser etter forskriftens del I og II skal oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag 

dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen, jf. 

anskaffelsesforskriften § 8-4.22 Konkurransegrunnlaget skal inneholde en tilstrekkelig og fullstendig 

beskrivelse av følgende: 

 

a. Hva som skal anskaffes,  

b. Hvilke kontraktsvilkår som gjelder for oppdraget, 

c. Hvorvidt oppdragsgiveren vil inngå en rammeavtale, 

d. Hvordan oppdragsgiveren skal gjennomføre konkurransen,  

e. Hvilke krav som gjelder for innholdet i og utformingen av en forespørsel om å delta i 

konkurransen, eller for et tilbud, 

                                                 
16 Begge prosedyrene tillater at oppdragsgiver har dialog med leverandørene etter tilbudsfristens utløp. Begrepet 

«dialog» omfatter all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandørene, dvs. alt fra avklaringer av uklarheter 

eller retting av avvik til forhandlinger, jf. veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 104-105.  
17 I visse unntakstilfeller har oppdragsgiver adgang til å gjøre anskaffelsen etter forskriftens del I, selv om den i 

utgangspunktet omfattes av del II, jf. FOA § 2-1 (2) og (3).  
18 FOA § 14-1 jf. §§ 14-2, 14-3 og 14-4.  
19 FOA § 9-1 (3).  
20 FOA § 18-1 (3).  
21 Prop. 51 L (2015-2016) s. 86. For anskaffelser iverksatt før 1. januar 2017 fremgår det uttrykkelig av FOA § 4-1 (1) 

bokstav q.   
22 FOA § 8-1. 
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f. Andre opplysninger som er av betydning for utarbeidelsen av en forespørsel om å delta i 

konkurransen, eller for et tilbud.  

 

For anskaffelser etter forskriftens del I og III skal det også utarbeides et konkurransegrunnlag 

dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen, jf. 

anskaffelsesforskriften § 14-1. I tillegg til kravene som er nevnt ovenfor, skal 

konkurransegrunnlaget gi en tilstrekkelig og fullstendig beskrivelse av følgende: 

 

a. Når det opplyses hva som skal anskaffes, skal eventuelle kravspesifikasjoner og merkekrav 

inkluderes samt absolutte krav som alle leverandørene må oppfylle,  

b. Hvorvidt oppdragsgiver vil inngå et innovasjonspartnerskap eller etablere en dynamisk 

innkjøpsordning, 

c. Når det beskrives hvordan oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen, skal det opplyses 

om hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, hvilke frister som gjelder, hvilke 

kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier leverandørene må oppfylle, hvilke 

tildelingskriterier som gjelder, krav til kommunikasjon og hvorvidt elektroniske kataloger 

eller elektroniske auksjoner vil bli brukt.  

 

Reglene om konkurransegrunnlag i anskaffelsesforskriften del III inneholder endringer fra tidligere 

regelverk. Etter FOA § 17-1 var oppdragsgiver forpliktet til å utarbeide konkurransegrunnlag, 

uavhengig av om vilkårene for konkurransen kunne beskrives tilstrekkelig utfyllende i 

kunngjøringen. Bestemmelsen gir en fullstendig liste over samtlige opplysninger 

konkurransegrunnlaget skulle inneholde. Det skulle blant annet angi den relative vektingen av 

tildelingskriteriene eller tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge.  

 

Kvalifikasjonskrav 

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knytter seg til leverandørenes egnethet til å levere den 

aktuelle anskaffelsen. For anskaffelser etter forskriften del I og II har oppdragsgiver en betydelig 

skjønnsfrihet knyttet til hvilke kvalifikasjonskrav som ønskes benyttet. Kravene kan blant annet 

knytte seg til leverandørenes tekniske og faglige kvalifikasjoner, og finansielle og økonomiske 

stilling, jf. anskaffelsesforskriften § 8-7.23 For anskaffelser etter forskriften del I og III er det i § 16-

1 opplistet hvilke kvalifikasjonskrav som lovlig kan stilles. Kravene kan bare gjelde registrering, 

autorisasjoner mv., jf. § 16-2, økonomisk og finansiell kapasitet, jf. § 16-13, og tekniske og faglige 

kvalifikasjoner, jf. § 16-5.24 Kravene skal i begge tilfeller ha tilknytning til og stå i forhold til 

leveransen. Oppdragsgiver skal angi kvalifikasjonskravene sammen med de tilhørende 

dokumentasjonskravene i anskaffelsesdokumentene.25  

 

For anskaffelser foretatt før 1. januar 2017, gjelder FOA § 8-5 og § 17-5 om kvalifikasjonsgrunnlag. 

Etter bestemmelsene skal krav til leverandørenes kvalifikasjoner i hovedtrekk angis i kunngjøringen 

og eventuelt utdypes i et eget kvalifikasjonsgrunnlag. Kunngjøringen må også angi hvordan 

leverandørene skal dokumentere at kvalifikasjonskravene er oppfylt.  

 

  

                                                 
23 FOA § 8-4.  
24 For anskaffelser foretatt før 1. januar 2017 gjelder FOA § 17-4. I bestemmelsen presiseres det at vurderingen av 

leverandørenes tekniske kvalifikasjoner særlig skal baseres på kriterier som faglig kompetanse, effektivitet, erfaring 

og pålitelighet. Videre at kravene ikke skal diskriminere leverandørene på grunnlag av nasjonal eller lokal tilhørighet.  
25 «Anskaffelsesdokumentene» er definert i § 4-2: «fellesbetegnelse for kunngjøringen, konkurransegrunnlaget og det 

europeiske egenerklæringsskjemaet».  
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Gjennomføring av konkurranse 

Dersom anskaffelsen skal følge forskriften del I og II og oppdragsgiver har valgt åpen 

tilbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 8-3, plikter oppdragsgiver å vurdere og evaluere 

alle innkomne tilbud. Dersom oppdragsgiver har valgt begrenset tilbudskonkurranse kan alle 

interesserte leverandører levere forespørsel om å delta i konkurransen. Oppdragsgiver må da først 

foreta en prekvalifisering, hvor han på bakgrunn av de innkomne forespørslene om deltakelse 

vurderer om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene. Bare de leverandørene som oppfyller 

kvalifikasjonskravene og deretter blir invitert til å delta i konkurransen, kan gi tilbud.26 Etter at 

tilbudsfristen har utløpt, skal oppdragsgiver beslutte om han skal ha dialog med en eller flere av 

leverandørene.27 En eventuell utvelgelse skal skje i samsvar med likebehandlingsprinsippet. Dette 

innebærer at oppdragsgiver ikke kan gi opplysninger som kan gi noen av leverandørene en fordel 

fremfor andre. Oppdragsgiver skal avvise leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene, 

samt tilbud som lider av vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene eller andre formalfeil.28 Valg 

av tilbud skal skje på grunnlag av objektive tildelingskriterier som skal angis i prioritert rekkefølge 

i anskaffelsesdokumentene. Tildelingskriteriene skal ha tilknytning til leveransen og kan for 

eksempel være pris, kvalitet, livssykluskostnader, miljø, sosiale hensyn og innovasjon. 

Tildelingskriteriene skal ikke være så skjønnspregede at de gir oppdragsgiveren ubegrenset 

valgfrihet.29 Etter forskriften del I og III skal tildeling av kontrakt skje enten på basis av hvilket 

tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, hvilket tilbud som har den laveste kostnaden eller 

på grunnlag av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.30  

 

Anskaffelser foretatt før 1. januar 2017, og som skulle følge FOA del I og II, kunne foretas ved 

åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling. Oppdragsgiver 

måtte i slike tilfeller først vurdere om leverandørene oppfylte kvalifikasjonskravene og om det var 

fremlagt skatteattest.31 Tildeling av kontrakt skulle skje på basis av hvilket tilbud som var det mest 

økonomisk fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som hadde den laveste prisen.32 

Dersom tildeling av kontrakt skjedde på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skulle 

det benyttes kriterier som hadde tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kunne eksempelvis være 

kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, 

driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, teknisk bistand eller tid for levering eller 

ferdigstillelse. Tildelingskriteriene måtte oppgis i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget.33 

Der oppdragsgiver på forhånd hadde bestemt seg for prioriteringen eller vektingen av kriteriene, 

skulle dette også angis. For anskaffelser som var omfattet av forskriftens del I og III, måtte 

oppdragsgiver angi den relative vektingen for hvert av kriteriene. Dersom det etter oppdragsgivers 

skjønn av påviselige grunner ikke var mulig å foreta en vekting, måtte kriteriene angis i prioritert 

rekkefølge med det viktigste først.34   

 

Meddelelse om valg av leverandør og begrunnelse 

Etter forskrift om offentlige anskaffelser §§ 10-1 og 25-135 skal oppdragsgiveren, når det er truffet 

en avgjørelse om valg av leverandør, skriftlig og samtidig gi alle de berørte leverandørene en 

                                                 
26 Se «veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)», punkt 12.1.  
27 Anskaffelsesforskriften § 9-2 og § 9-3. 
28 Anskaffelsesforskriften §§ 9-4 - 9-6 og § 23-1, jf. §§ 24-1 – 24-9. Det samme følger av FOA §§ 11-10 – 11-12 og 

§§ 20-12 – 20-14 for anskaffelser foretatt før 1. januar 2017. 
29 Anskaffelsesforskriften § 8-11. 
30 Anskaffelsesforskriften § 18-1.  
31 FOA § 11-1. 
32 FOA § 13-2. 
33 FOA § 13-2 og § 22-2.  
34 FOA § 22-2 (3). 
35 FOA §§ 13-3 og 22-3 
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meddelelse om dette før kontrakten inngås. Oppdragsgiveren skal gi en begrunnelse for valget og 

angi en karensperiode i meddelelsen. Karensperiode er definert som tidsrommet mellom 

meddelelsen og det tidspunktet oppdragsgiver tidligst kan inngå kontrakt, og kravet om 

karensperiode har som formål å sikre en effektiv klageadgang36. Begrunnelsen skal inneholde 

navnet på den valgte leverandøren og en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative 

fordeler i samsvar med tildelingskriteriene.   

 

Anskaffelsesprotokoll og dokumentasjon 

Oppdragsgiver skal oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige 

beslutninger i anskaffelsesprosessen. Ved anskaffelser over EØS-terskelverdiene skal 

dokumentasjon oppbevares i minst tre år fra tidspunktet for inngåelse av kontrakten. Kontrakten 

skal oppbevares gjennom hele kontraktsperioden, jf. anskaffelsesforskriften § 7-1.  

 

For anskaffelser etter forskriftens del I og II og del I og III inneholder forskriften detaljerte krav til 

hvilke opplysninger som skal følge av protokollen i den utstrekning de er relevante, jf. 

anskaffelsesforskriften §§ 10-5 og 25-5. Det skal blant annet fremgå hva som skal anskaffes, anslått 

verdi på kontrakten, begrunnelse for utvelgelse av leverandører til å delta i konkurransen, 

begrunnelse for avvisning og begrunnelse for valg av tilbud. Navnene på involverte leverandører 

skal også dokumenteres i protokollen.37  

 

På bakgrunn av foranstående utleder vi som revisjonskriterier for problemstillingen at 

Innkjøpstjenesten i Nord-Troms ved anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggskontrakter 

skal:  

 

• Gjennomføre konkurranse 

• Kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket 

• Likebehandle leverandører 

• Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

• Utarbeide konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften krever 

• Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

• Benytte tildelingskriterier i henhold til regelverket 

• Meddele beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket 

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket 

• Sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av 

anskaffelsen er skriftlig 

 

2.2.2 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 2 

Dokumentet Beskrivelse felles innkjøpsfunksjon for kommunene i Nord-Troms ble vedtatt 31.8.2010 

og er undertegnet av daværende rådmenn i alle de seks kommunene. Dokumentet omtales heretter 

som samarbeidsavtalen. Samarbeidsavtalen inneholder informasjon om bakgrunnen for dannelse av 

et felles innkjøpsorgan, hvordan innkjøpstjenesten skulle organiseres, krav til de deltakende 

kommunene, hva tjenesten skal arbeide med, samt kostnadsfordeling. Fordi samarbeidsavtalen gir 

uttrykk for deltakerkommunenes målsetninger med innkjøpssamarbeidet og beskriver 

innkjøpstjenestens tiltenkte funksjon, er den en relevant kilde for utledning av revisjonskriterier.  

 

                                                 
36 «Veileder til reglene om offentlige anskaffelser» pkt. 16.3.1 
37 Det samme følger av FOA § 3-1 (7) og § 3-2 for anskaffelser foretatt før 1. januar 2017. 
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Inngåelse av rammeavtaler 

En sentral del av innkjøpssjefens arbeidsoppgaver er ifølge samarbeidsavtalen å inngå felles 

rammeavtaler for alle kommunene. Det oppgis her at slike rammeavtaler, i tillegg til å være 

økonomisk fordelaktige, ville være arbeidsbesparende for kommunene å forholde seg til. Flest mulig 

rammeavtaler for både varer og tjenester skulle avlaste brukerne og redusere behovet for 

enkeltanskaffelser. Av samarbeidsavtalen fremgår det at alle kommunene skal gis mulighet til å 

komme med innspill under utarbeidelse av kravspesifikasjon gjennom egne brukergrupper.   

 

Utgangspunktet var at alle seks deltakerkommunene skulle være med på fellesanbud. Imidlertid ble 

det i samarbeidsavtalen tatt høyde for at enkelte kommuner kan velge å ikke delta på felles 

rammeavtaler når dette er formålstjenlig. I slike tilfeller skal dette meldes skriftlig til 

innkjøpsfunksjonen ved planlegging av anskaffelsen. Samarbeidskommunen vil da selv være 

ansvarlig for sine anskaffelser på dette området. Det presiseres i samarbeidsavtalen at slike avvik 

skal unngås i størst mulig grad.  

 

Distribusjon av informasjon 

Det fremgår av samarbeidsavtalen at det er et mål at oppdatert informasjon om rammeavtaler skulle 

være tilgjengelig for alle kommunene på intranett. I tillegg skulle det tilbys brukerstøtte per telefon. 

Følgende informasjon skal ifølge samarbeidsavtalen gjøres tilgjengelig for deltakerkommunene: 

 

• Innkjøpsrelatert informasjon, nyheter osv.  

• Informasjon om rammeavtaler  

• Informasjon om pågående anskaffelsesprosesser  

• Lover, forskrifter, retningslinjer og reglementer  

• Prosedyrebeskrivelser  

• Ulike maler for konkurransegrunnlag, protokoller, brevmaler osv.  

 

I tillegg skulle det legges ut konfidensiell avtaleinformasjon om priser og lignende - med 

adgangsbegrensning. 

 

Styringsgruppe og kontaktperson i deltakerkommunene  

Etter samarbeidsavtalen skal hver deltakerkommune ha en kontaktperson som er tilknyttet 

innkjøpssamarbeidet. Rådmennene har det overordnede ansvaret for samarbeidet, men 

innkjøpssjefen skal i det daglige forholde seg til kontaktpersonen i den enkelte kommune. Før 

innkjøpssamarbeidet utlyser en konkurranse, har kontaktpersonen ansvar for å skaffe personer til 

brukergrupper for sin kommune og sørge for å skaffe bakgrunnsmateriale - for eksempel oversikt 

over kommunens forbruk og behov. Kontaktpersonen har også ansvar for all intern kommunikasjon 

for sin kommune og må holde seg oppdatert på rammeavtalene og hjelpe til med å sørge for at 

avtalene holdes. Kontaktpersonen inngår også som sin kommunes representant i styringsgruppa. 

Styringsgruppa skal ha jevnlige møter ut fra kommunenes og/eller innkjøpssjefens behov. Det 

fremgår ikke av avtalen hva som skal være innholdet i møtene, eller nærmere om hva styringsgruppa 

skal arbeide med. Styringsgruppa er ansvarlig for prioritering av arbeidsgrupper i ordningen. 

Rådmennene er ansvarlig for at egen kommune til enhver tid har oppnevnt representant til gruppa 

og melder endringer fortløpende til innkjøpssjef. 

 

Rådgivning og kurs  

Ifølge samarbeidsavtalen har innkjøpssamarbeidet ansvaret for å tilby samarbeidskommunene kurs 

og opplæring innenfor offentlige anskaffelser, enten intern i den enkelte kommune eller ved 
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felleskurs. Kursene skal ifølge samarbeidsavtalen ha som hensikt å «spre forståelsen av viktigheten 

av riktig bruk av rammeavtaler, grunnleggende anskaffelsesprinsipper og lignende».  

 

 

På bakgrunn av foranstående utleder vi følgende revisjonskriterier for problemstilling 2:  

 

Innkjøpstjenesten skal: 

• Fremforhandle rammeavtaler på vegne av alle deltakerkommunene  

• Tilby samarbeidskommunene kurs og opplæring innenfor offentlige anskaffelser 

 

Deltakerkommunene v/kontaktperson skal:  

• Sørge for å kommunisere innkjøpssamarbeidets virksomhet innad i sin kommune 

• Skaffe bakgrunnsmateriale tilknyttet sin kommunes forbruk og behov ved å etablere 

kommunale brukergrupper i forkant av fellesanskaffelser  

 

Styringsgruppa skal: 

• Avholde jevnlige møter  

 

Rådmennene i deltakerkommunene skal:  

• Sørge for at egen kommune til enhver tid har oppnevnt representant til 

styringsgruppa  

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon38.  

 

Ved oppstart av forvaltningsrevisjonen sendte revisor oppstartsbrev til samtlige av 

deltakerkommunene i innkjøpssamarbeidet. Revisor avholdt oppstartsmøter per telefon med de som 

var blitt oppnevnt som kontaktperson i de seks kommunene. Følgende har vært kontaktpersoner i 

anledning forvaltningsrevisjonen: 

 

• Tore Li, økonomileder Kvænangen kommune 

• Håkon Jørgensen, økonomileder Kåfjord kommune 

• Hilde Grønaas, økonomisjef Lyngen kommune 

• Rita Toresen, økonomisjef Nordreisa kommune 

• Cissel Samuelsen, rådmann Skjervøy kommune 

• Espen Li, økonomisjef Skjervøy kommune 

• Gunnar Folden Grundetjern, økonomisjef Storfjord kommune 

 

Med unntak av Cissel Samuelsen inngår alle de ovennevnte kontaktpersonene i styringsgruppa for 

innkjøpssamarbeidet. I forbindelse med oppstartsmøtene innhentet revisor noe informasjon om den 

enkelte kommunes anskaffelsespraksis og deres erfaringer med deltakelse i innkjøpssamarbeidet. 

 

For å besvare problemstilling 1 har revisor gjort et utvalg av anskaffelser til gjenstand for nærmere 

undersøkelse. Kontaktpersonene i kommunene oppga at innkjøpssjefen i varierende grad hadde 

bistått kommunene med enkeltanskaffelser. I noen kommuner var dette gjort i stor grad og i andre 

kommuner i mindre eller ingen grad. Innkjøpstjenestens hovedoppgave er å fremforhandle 

fellesavtaler for alle deltakerkommunene. Av overordnet prosjektskisse som de seks 

kontrollutvalgene har vedtatt, fremgår det også at revisor i forvaltningsrevisjonen skulle ha fokus 

på fellesanskaffelser. På bakgrunn av dette valgte vi å fokusere våre undersøker på felles 

rammeavtaler. Følgende tre rammeavtaler ble valgt ut for nærmere undersøkelse i denne 

forvaltningsrevisjonen:  

 

• Medisinske forbruksvarer 

• PC og tynnklienter 

• Salgs- og skjenkekontroller 

 

En anskaffelsesprosess startes med en behovsvurdering og avsluttes med signering av kontrakt med 

valgt leverandør. Anskaffelsesprosesser skal, som vi redegjorde for i kapittel 2, være dokumenterte 

og etterprøvbare. Det innebærer at for alle faser i anskaffelsesprosessen skal oppdragsgiveren kunne 

legge frem dokumentasjon som gir en tredjeperson, i dette tilfellet revisor, en forståelse av 

anskaffelsesprosessen i sin helhet. Det er derfor i hovedsak skriftlig dokumentasjon som 

Innkjøpstjenesten i Nord-Troms har utarbeidet gjennom anskaffelsesprosessene, som er relevante 

data for revisjonens undersøkelse av problemstilling 1. Datamaterialet som vi legger til grunn for 

våre vurderinger, er innsamlet hovedsakelig ved bruk av dokumentanalyse som metode. For de 

                                                 
38 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorsforbunds styre 1. februar 2011 
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utvalgte anskaffelsene har vi bedt innkjøpssjefen og/eller representanter fra deltakerkommuner om 

å sende oss dokumentasjon som belyser hele anskaffelsesprosessen; fra tilbudsinnhenting 

/kunngjøring til kontraktsinngåelse. Vi har også innhentet noe informasjon fra kunngjøringer i 

Doffin, og fra vedlegg til slike kunngjøringer. Vår vurdering av anskaffelsene avhenger av den 

samlede dokumentasjon som er lagt frem for den enkelte anskaffelse.  

 

For å besvare problemstilling 2 og 3 har vi hovedsakelig basert oss på skriftlig og muntlig 

informasjon fra kommunene. Vi utarbeidet et spørreskjema der vi utledet spørsmål med 

utgangspunkt i bestemmelser i samarbeidsavtalen. Spørsmålene var knyttet til følgende tema: 

 

• Fellesanbud 

• Enkeltanbud 

• Kompetanse 

• Kontaktperson 

• Styringsorganer 

• Kommunens opplevelse av innkjøpssamarbeidet  

 

Vi mottok svar på spørreskjemaene fra kontaktpersonene i alle de seks deltakerkommunene. 

Informasjonen som fremgikk av de utfylte spørreskjemaene, i tillegg til muntlig informasjon som 

ble gitt til revisor i oppstartsmøter med de enkelte kommunene, er lagt til grunn som faktagrunnlag 

i rapporten. Der vi har sett behov for utfyllende eller supplerende informasjon, har vi etterspurt dette 

i den enkelte kommune. Vi har også vært i telefonisk kontakt med innkjøpssjef Jonny Bless som har 

bistått med informasjon og dokumentasjon som vi har etterspurt.  

 

Kommunestyret i Skjervøy behandlet i møte 25.10.2017 under sak 61/17 spørsmål om hvorvidt 

kommunen skulle fortsette å inngå i samarbeidet. I forbindelse med denne saken har tidligere 

innkjøpssjef utarbeidet et dokument der han evaluerer innkjøpssamarbeidet og kommer med noen 

betraktninger rundt hvordan det har fungert i perioden 2010-2017. Fakta, opplysninger og 

innkjøpssjefens synspunkter slik de fremgår av evalueringen, inngår i datamaterialet i denne 

rapporten. Annen skriftlig dokumentasjon som inngår faktagrunnlaget for vår rapport, er 

samarbeidsavtale utarbeidet ved etablering av samarbeidet og saksfremlegg fra K-sekretariatet IKS 

til kontrollutvalgene.  

 

3.1.1 Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. 

 

En anskaffelsesprosess skal kunne etterprøves gjennom en analyse av oppdragsgivers 

dokumentasjon. Det er derfor i hovedsak skriftlig dokumentasjon fra innkjøpstjenesten som 

oppdragsgiver som er relevante data for problemstillingen om etterlevelse av regelverket. Som nevnt 

tidligere er slike data innhentet ved at revisor har sendt forespørsel om dokumentasjon til 

representanter for innkjøpstjenesten i Nord-Troms og fra deltakende kommuner. Revisor opplever 

at vi i varierende grad er blitt tilsendt den dokumentasjonen vi har etterspurt og som vi har ansett 

som nødvendig for å belyse anskaffelsesprosessen i sin helhet. Fordi de anskaffelsene vi skulle 

undersøke har vært gjennomført av tidligere innkjøpssjef som hadde kontorsted i Storfjord, skal 

mye av dokumentasjonen være lagret i Storfjord kommunes saksbehandlingssystem. Herfra har vi 

fått innhentet noe dokumentasjon. Representanten fra Storfjord kommune og innkjøpssamarbeidet 
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har imidlertid opplyst at en del av den nødvendige dokumentasjonen også ligger i andre systemer, 

og at det på grunn av begrensede tilganger og nye saksbehandlingssystemer har vært utfordrende 

for både Storfjord kommune og nåværende innkjøpssjef å fremskaffe denne.  

 

For to av de undersøkte anskaffelsene har vi fått tilsendt noe av den etterspurte dokumentasjonen. 

For én av de utvalgte anskaffelsene har revisor ikke mottatt noe av den etterspurte dokumentasjonen, 

men vi har selv innhentet noe relevant dokumentasjon gjennom vedlegg til kunngjøringen i Doffin. 

På bakgrunn av dette er revisors vurdering at vi for disse tre anskaffelsene har tilstrekkelige og 

relevante data til å kunne gjøre vurderinger opp mot enkelte av de revisjonskriteriene som vi har 

utledet i kapittel 2. For de delene av anskaffelsesprosessen der vi ikke har fått tilsendt nødvendig 

dokumentasjon, er revisors vurdering at vi ikke har data som muliggjør vurderinger opp mot 

revisjonskriteriene.  

 

For alle tilfellene kan vi imidlertid gjøre vurderinger opp mot revisjonskriteriet om at vurderinger 

som har betydning for gjennomføringen av anskaffelsen, skal være dokumenterte. Det vil fremgå 

tydelig under fremstillingen av de enkelte anskaffelsene hvilke revisjonskriterier som det - på grunn 

av manglende dokumentasjon - ikke gjøres vurderinger av. 

 

Revisjonen har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet som legges til grunn. 

Vi har sammenliknet de ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i 

opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg har vi fremlagt datamaterialet for kommunene og 

innkjøpssjefen. Vi har korrigert faktafeil som disse har påpekt, og gjort tilføyelser i datamaterialet 

på bakgrunn av utfyllende informasjon som de har gitt i forbindelse med dette. Informasjonen som 

vi legger til grunn i rapporten, er innhentet fra innkjøpssjefen og fra kommunalt ansatte som i 

egenskap av å være kontaktpersoner for innkjøpssamarbeidet må forutsettes å ha god kunnskap om 

de forholdene vi undersøker. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og 

verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i 

rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssikringssystem. 

 

3.1.2 Avgrensninger 

Undersøkelsen retter seg primært mot selve innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms. Det vil si at vi som 

utgangspunkt ikke gjør undersøkelser og vurderinger av enkeltanskaffelser som er foretatt i den 

enkelte deltakerkommune. Et unntak fra denne avgrensningen finnes i kapittel 4.1 der vi gir en 

fremstilling av anskaffelser som innkjøpstjenesten har medvirket til, og som har kommet opp til 

behandling i KOFA. I kapittel 5.4.1 som omhandler kommunenes egen kompetanse på området for 

offentlige anskaffelser, viser vi også til konkrete tilfeller der de deltakende kommunene har opplevd 

at anskaffelser gjennomført at kommunalt ansatte har blitt innklaget til KOFA. I disse tilfellene gjør 

vi ikke vurderinger av anskaffelsesprosessen opp mot utledede revisjonskriterier.   
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4 ETTERLEVELSE AV REGELVERK 

Har anskaffelser der innkjøpskontoret har medvirket til gjennomførelsen, herunder særlig 

fellesinnkjøp og rammeavtaler, vært i tråd med sentrale bestemmelser i lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser? 

 

 

4.1 Avgjørelser i Klagenemda for offentlige anskaffelser 

 

Ifølge evaluering gjort av tidligere innkjøpssjef har det i perioden siden etablering av samarbeidet 

vært gjennomført 153 kunngjøringer. Det er sannsynligvis gjennomført noen flere kunngjøringer 

etter at evalueringen ble gjort. Søk i databasen til KOFA viser at Innkjøpstjenesten i Nord-Troms 

ved to anledninger har blitt innklaget for brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Disse 

tilfellene gjelder inngåelse av felles rammeavtaler. I begge tilfellene har KOFA konkludert med 

brudd på regelverket. Sakene gjøres rede for i det følgende.  

 

2011/313 

Innkjøpstjenesten i Nord-Troms kunngjorde 6. mai 2011 en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse 

av legemidler og apotekvarer. Apotek-1 klagde inn innkjøpssamarbeidet for brudd på LOA § 5 og 

FOA § 3-1. KOFA kom til at Innkjøpstjenesten hadde brutt kravet til forutberegnelighet ved 

evaluering av tildelingskriteriet «leveringsbetingelser». Dette fordi antall apotek i regionen og deres 

åpningstider ble vektlagt for tungt under vurderingen av tildelingskriteriet «leveringsbetingseler». 

KOFA kom også til at Innkjøpstjenesten hadde brutt FOA § 22-3 nr. 5 ved å endre den 

skjønnsmessige evalueringen av tilbudene i tildelingsevalueringen.  

 

2012/43 

Innkjøpstjenesten i Nord-Troms kunngjorde 24. november 2011 en åpen anbudskonkurranse for 

inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Maske Gruppen AS klagde inn 

Innkjøpssamarbeidet for brudd på kravet til forutberegnelighet i LOA § 5. KOFA kom til at 

Innkjøpstjenesten hadde brutt kravet til forutberegnelighet ved å vektlegge egne erfaringer ved 

evaluering av tildelingskriteriene. KOFA kom også til at Innkjøpstjenesten hadde brutt kravet til 

Innkjøpstjenesten i Nord-Troms skal ved anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og 

anleggskontrakter:  

 

• Gjennomføre konkurranse 

• Kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket 

• Likebehandle leverandører 

• Benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

• Utarbeide konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften 

krever 

• Bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket 

• Benytte tildelingskriterier i henhold til regelverket 

• Meddele beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket 

• Føre anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket 

• Sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av 

anskaffelsen er skriftlig 
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etterprøvbarhet og gjennomsiktighet ved at det var uklart hvorvidt eksterne referanser var vektlagt 

ved evalueringen av tildelingskriteriene.  

 

I tillegg til de ovenfor nevnte tilfellene har revisor fått informasjon om at Innkjøpstjenesten har vært 

involvert i anskaffelse av vintervedlikehold/brøytetjenester i Skjervøy kommune. I forbindelse med 

denne anskaffelsen ble Skjervøy kommune innklaget til KOFA av to leverandører, der klagenemda 

kom frem til at det forelå brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Innkjøpstjenesten var 

også i 2016 involvert i anskaffelse av brøytetjenester i Nordreisa kommune. Anskaffelsen ble 

innklaget til KOFA, som i sak 2017/165 kom frem til at det forelå brudd på regelverket om offentlige 

anskaffelser. Ut over dette har revisor ikke informasjon om andre enkeltanskaffelser gjennomført 

av den enkelte samarbeidskommune der Innkjøpstjenesten har ytt bistand, og som har blitt innklaget 

til KOFA. Søk i KOFA sine databaser indikerer ikke at det finnes flere slike tilfeller. Vi tar imidlertid 

forbehold om at det likevel kan finnes slike tilfeller som revisor ikke er gjort kjent med.  

 

4.2 Medisinske forbruksvarer 

 

Revisors funn 

Det ble 15.2.2018 inngått rammeavtale mellom kommunene i Innkjøpssamarbeidet og leverandøren 

Helseservice Engros AS om levering av medisinsk forbruksmateriell. Av beskrivelsen i Doffin 

fremgår det at rammeavtalen omfattet produkter til sårbehandling, ernæring, hansker og bekledning, 

inkontinensprodukter, laboratorieprodukter, hygieneprodukter mv. Videre fremgår det at 

anskaffelsens totale verdi var beregnet til kr. 4 500 000 ekskl. mva, og av annen dokumentasjon som 

revisor har fått oversendt, fremgår det at anskaffelsen skulle gjennomføres etter forskriftens del I og 

III. Anskaffelsen er kunngjort nasjonalt (Doffin), og her fremgår det også at kunngjøringen er 

oversendt til TED-databasen. Av kunngjøringen fremgår det at anskaffelsen skulle gjennomføres 

som en åpen anbudskonkurranse.  

 

Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelsen som består av kravspesifikasjon, 

konkurranseregler og kontraktsvilkår. Her fremgår at det skal inngås en rammeavtale, hva som skal 

anskaffes samt kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Det fremgår tilbudsfrist, krav til utforming 

av tilbud og til kommunikasjonen. Ifølge konkurransegrunnlaget skulle tildeling av kontrakt skje på 

basis av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet. Pris skulle vektes 60 %, kvalitet 

skulle vektes 30 % og service skulle vektes 10 %. Det er oppstilt kvalifikasjonskrav til eventuelle 

leverandører, og det angis hvilken dokumentasjon som skulle oversendes for å dokumentere at 

leverandørene oppfylte kriteriene. Kvalifikasjonskriteriene var tilknyttet organisatorisk og juridisk 

stilling (registreringer i foretaksregister, faglig register eller handelsregister, betalte skatter og 

avgifter), økonomisk og finansiell stilling (årlig omsetning de to siste årene på minimum to ganger 

den anslåtte verdien av kontrakten, positiv egenkapital, krav til likviditetsgrad) samt tekniske og 

faglige kvalifikasjoner (erfaring fra tilsvarende leveranser).  

 

Kunngjøringen i Doffin er oppdatert med informasjon om kontraktsinngåelsen. Her fremgår at det 

kom inn ett tilbud i konkurransen.  

 

Revisor har etterspurt ytterligere dokumentasjon fra innkjøpstjenesten for å kunne belyse denne 

konkrete anskaffelsesprosessen. Følgende dokumentasjon er etterspurt av revisor, men ikke 

oversendt til oss innen fastsatt frist:  
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• Anskaffelsesprotokoll  

• Fullstendig tilbud fra valgte leverandør (Helseservice Engros AS) med alle vedlegg/bilag 

• Dokumentasjon som viser at innkomne tilbud er vurdert opp mot kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier. 

 

Revisors vurdering 

Anskaffelsen er foretatt i 2018, og vurderes derfor etter gjeldende regelverk om offentlige 

anskaffelser. Vare- og tjenestekontrakter med anslått verdi over 1,75 millioner skulle på tidspunktet 

for anskaffelsesprosessen gjennomføres etter forskriftens del I og III. Som en følge av at 

anskaffelsen er kunngjort i Doffin og i TED-databasen, er revisors vurdering at revisjonskriteriet 

om å kunngjøre konkurranse i henhold til regelverket er oppfylt. Fordi anskaffelsen er kunngjort i 

henhold til regelverket, er revisors vurdering også at innkjøpstjenesten har oppfylt kriteriet om å 

gjennomføre konkurranse. Anskaffelsen er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse, og 

revisors vurdering er dermed av kriteriet om å benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket 

er oppfylt.  

 

Konkurransegrunnlaget inneholder de opplysningene som det er krav om etter forskriften. Revisors 

vurdering er derfor at innkjøpstjenesten har oppfylt kriteriet om å utarbeide konkurransegrunnlag 

som inneholder de opplysninger som forskriften krever. Innkjøpstjenesten har oppstilt 

kvalifikasjonskrav som er lovlige etter forskrift om offentlige anskaffelser. Fordi revisor ikke har 

fått tilsendt dokumentasjon som viser at valgte tilbyder har dokumentert oppfyllelse av de oppstilte 

kvalifikasjonskrav, har revisor ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt innkjøpstjenesten har oppfylt 

kriteriet om å bruke kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket. Oppdragsgiver har benyttet 

tildelingskriterier som er lovlige etter forskriften. Fordi det bare kom inn ett tilbud i konkurransen, 

er det ikke relevant å vurdere hvorvidt oppdragsgiver i sitt valg av leverandør faktisk har benyttet 

lovlige tildelingskriterier. Av samme grunn er det heller ikke relevant å vurdere om 

innkjøpstjenesten har oppfylt kriteriet om å likebehandle leverandører, eller å meddele beslutning 

om kontraktstildeling i henhold til regelverket. 

 

Revisor har etterspurt protokoll for anskaffelsen, men har ikke blitt forelagt denne. Revisor har 

dermed ikke grunnlag for å vurdere om innkjøpstjenesten har oppfylt kriteriet om å føre 

anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket. Innkjøpstjenesten har heller ikke oversendt 

fullstendig tilbud fra valgte leverandør, og heller ikke dokumentasjon som viser at valgte leverandør 

er vurdert opp mot, og oppfyller, oppstilte kvalifikasjonskrav. På bakgrunn av dette, sett i 

sammenheng med at anskaffelsesprotokoll heller ikke er oversendt, er revisors vurdering at 

innkjøpstjenesten ikke har oppfylt kriteriet om å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføringen av anskaffelsen er skriftlig.  

 

4.3 PC og tynnklienter 

 

Revisors funn 

Det ble 8.5.2018 inngått avtale mellom Skjervøy kommune og leverandøren Itello AS om kjøp av 

datamaskiner, tynne klienter, mobiler og PAD`s. Det fremgår av dokumentasjonen til anskaffelsen 

at oppdragsgiver var alle de seks kommunene i innkjøpssamarbeidet. Anskaffelsen er kunngjort i 

Doffin, men revisor kan ikke finne informasjon om at anskaffelsen er oversendt for kunngjøring i 

TED-databasen. Ifølge kunngjøringen var anskaffelsens verdi estimert til kr. 3 500 00 ekskl. mva. 

Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelsen. Her fremgår informasjon om hva som 

skal anskaffes, at kommunen hadde til hensikt å inngå en parallell rammeavtale, og at konkurransen 
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skulle gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse. Det fremgår krav til kontakt/kommunikasjon 

med oppdragsgiver. Det inneholder også informasjon om alle aktuelle frister, om hvordan tilbudet 

skulle utformes, og at tilbud skulle leveres elektronisk i KGVlight.com39. Om tildelingskriterier og 

vekting av disse fremgikk følgende:  

 

 
 

Videre er det stilt kvalifikasjonskrav til eventuelle tilbydere. Kvalifikasjonskravene er knyttet til 

leverandørenes registrering og autorisasjon, økonomisk og finansiell kapasitet samt tekniske og 

faglige kvalifikasjoner.  

 

Revisor har etterspurt ytterligere dokumentasjon fra innkjøpstjenesten for å kunne belyse denne 

konkrete anskaffelsesprosessen. Følgende dokumentasjon er etterspurt av revisor, men ikke 

oversendt til oss innen satt frist:  

 

• Anskaffelsesprotokoll 

• Tilbud fra valgt leverandør 

• Dokumentasjon fra valgt leverandør som dokumenterer at leverandøren oppfyller eventuelle 

kvalifikasjonskrav  

• Dokumentasjon som viser meddelelse av beslutning om kontraktstildeling for alle tilbydere 

 

Revisors vurdering 

Anskaffelsen er gjennomført i 2018, og skal derfor vurderes etter det på nåværende tidspunkt 

gjeldende regelverket. Vare- og tjenestekontrakter med estimert verdi over 2 millioner skulle på 

tidspunktet for anskaffelsesprosessen foretas etter forskriftens del I og III, noe som også er forutsatt 

fra oppdragsgivers side i konkurransegrunnlaget. Anskaffelser som reguleres av disse delene av 

regelverket, skal kunngjøres nasjonalt (Doffin) og i hele EØS-området (TED). Som en følge av at 

anskaffelsen ikke er kunngjort i TED-databasen, vurderer vi at revisjonskriteriet om å kunngjøre 

konkurranse i henhold til regelverket ikke er oppfylt. På bakgrunn av at anskaffelsen ikke er 

kunngjort i TED-databasen er revisors vurdering også at innkjøpstjenesten ikke fullt ut har oppfylt 

kravet til å gjennomføre konkurranse. Anskaffelsen er gjennomført som en åpen 

anbudskonkurranse, og revisors vurdering er dermed at innkjøpstjenesten har oppfylt kriteriet om å 

benytte tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket. På bakgrunn av det konkurransegrunnlaget 

som revisor har fått oversendt, vurderer vi at innkjøpstjenesten har oppfylt kriteriet om å utarbeide 

konkurransegrunnlag som inneholder opplysninger som forskriften krever. 

 

Av konkurransegrunnlaget fremgår det at oppdragsgiver har oppstilt både kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriteriet som er lovlige etter forskriften. Fordi vi ikke har mottatt dokumentasjon på 

innkomne tilbud, og at disse tilbudene er blitt vurdert opp mot tildelingskriterier og 

kvalifikasjonskrav, har vi imidlertid ikke grunnlag for å vurdere om kvalifikasjonskrav og 

                                                 
39 Konkurransegjennomføringsverktøy som kan benyttes i hele konkurransegjennomføringen, fra kunngjøring til 

kontraktsinngåelse 
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tildelingskriterier faktisk har blitt benyttet i henhold til regelverket. På bakgrunn av manglende 

dokumentasjon har vi heller ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt oppdragsgiver har likebehandlet 

leverandører, meddelt beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket, eller ført 

anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket. I alle tilfeller er revisors vurdering, på bakgrunn av 

at slik dokumentasjon ikke har latt seg fremskaffe, at innkjøpstjenesten ikke har oppfylt kriteriet 

om å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av anskaffelsen 

er skriftlig. 

 

4.4 Salgs- og skjenkekontroller 

 

Revisors funn 

Av dokumentasjon og informasjon som revisor har fått fra representanter i de ulike 

samarbeidskommunene, fremgår det at flere av kommunene deltar i en rammeavtale på området for 

salgs- og skjenkekontroller. Revisor har funnet en kunngjøring i Doffin som er datert 28.10.2016. 

Her fremgår at innkjøpstjenesten på vegne av kommunene i Nord-Troms hadde til hensikt å inngå 

avtale om «kontroll av salgs- og skjenkebevilgninger samt røykeforbud og internkontrollmapper». 

Anskaffelsens verdi var beregnet til kr. 1 550 000. Det fremgår videre at anskaffelsen skulle 

gjennomføres etter forskriftens del I og II og at det skulle benyttes åpen anbudskonkurranse.  

 

Revisor finner at følgende dokumentasjon er vedlagt kunngjøringen i Doffin:  

• Mal for kontrakt 

• Mal for leverandørenes tilbudsbrev 

• Konkurransegrunnlag  

• Mal for leverandørenes pristilbud og informasjon om utfylling av prisskjemaet  

 

Konkurransegrunnlaget inneholder informasjon om hva som skulle anskaffes, valgte 

anskaffelsesprosedyre, kriterier for tildeling av kontrakt samt hva tilbudene skulle inneholde og 

hvordan disse skulle utformes og leveres. Videre inneholder konkurransegrunnlaget frister for 

mottak av tilbud, adgang til å gi alternative tilbud og til å ta forbehold samt bruk av 

underleverandører. Av konkurransegrunnlaget fremgår også hvilke kvalifikasjonskrav som ble stilt 

til leverandøren; disse var knyttet til innbetaling av skatt og merverdiavgift, leverandørens 

organisatoriske og juridiske stilling, økonomisk og finansiell kapasitet samt tekniske og faglige 

kvalifikasjoner. Tildeling skulle skje på bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet 

basert på følgende kriterier:  

 

• Pris (50%)  

• Kvalitet og service (50%) 

 

Revisor finner at kunngjøringen i Doffin er oppdatert med informasjon om kontraktsinngåelse. Her 

fremgår at det kom inn fire tilbud i konkurransen, og at leverandøren Nordfjeldske Kontroll AS ble 

innstilt som valgt leverandør.  

 

For å belyse selve konkurransegjennomføringen har revisor etterspurt følgende dokumentasjon:  

 

• Kontrakt 

• Anskaffelsesprotokoll 

• Tilbud fra valgt leverandør 

• Dokumentasjon som viser at valgt leverandør oppfyller eventuelle kvalifikasjonskrav  
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• Dokumentasjon som viser at oppdragsgiver har evaluert tilbydere samt begrunnelse for valgt 

leverandør  

• Dokumentasjon som viser meddelelse av beslutning om kontraktstildeling til alle tilbydere 

 

Revisor har ikke blitt tilsendt noe av den etterspurte dokumentasjonen fra innkjøpstjenesten eller 

representanter fra deltakerkommunene.  

 

Revisors vurdering 

Anskaffelsen er gjennomført i 2016, og skal derfor vurderes etter tidligere lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser. Vare- og tjenestekontrakter med estimert verdi under 1,75 millioner skulle 

på tidspunktet for anskaffelsen foretas etter forskriftens del I og II, noe som også er forutsatt fra 

oppdragsgivers side i konkurransegrunnlag og kunngjøring. Anskaffelser som på tidspunktet ble 

regulert av dette regelverket, skulle kunngjøres nasjonalt i Doffin. Revisor har funnet at dette er 

gjort i dette tilfellet, og vår vurdering er derfor at revisjonskriteriet om å kunngjøre konkurranse i 

henhold til regelverket er oppfylt. Det er forutsatt i konkurransedokumentene at anskaffelsen skulle 

gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse. Revisors vurdering er at dette er tillatt 

anskaffelsesprosedyre etter regelverket. Fordi vi ikke har dokumentasjon som belyser selve 

konkurransegjennomføringen, har vi imidlertid ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt 

innkjøpstjenesten faktisk har benyttet tillatt anskaffelsesprosedyre etter regelverket.  

 

Innkjøpstjenesten har utarbeidet et konkurransegrunnlag som inneholder de opplysninger som 

forskriften krever. Revisors vurdering er dermed at dette revisjonskriteriet er oppfylt. Videre har 

innkjøpstjenesten oppstilt kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier som det etter regelverket om 

offentlige anskaffelser er anledning til å oppstille. Fordi vi ikke har dokumentasjon som viser 

tilbudene som kom inn i konkurransen og hvordan disse er vurdert opp mot hverandre, har vi ikke 

grunnlag for å vurdere hvorvidt innkjøpstjenesten faktisk har benyttet tildelingskriterier i henhold 

til regelverket. Fordi vi ikke har dokumentasjon som viser hvorvidt valgte leverandør oppfylte de 

oppstilte kvalifikasjonskravene, har vi heller ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt innkjøpstjenesten 

faktisk har benyttet kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket. 

 

På bakgrunn av manglende dokumentasjon har revisor heller ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt 

innkjøpstjenesten har;  

• Gjennomført konkurranse 

• Likebehandlet leverandører 

• Meddelt beslutning om kontraktstildeling i henhold til regelverket 

• Ført anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket  

 

I alle tilfeller er revisors vurdering, på bakgrunn av at den ovenfor nevnte dokumentasjonen ikke 

har latt seg fremskaffe, at innkjøpstjenesten ikke har oppfylt kriteriet om å sikre at vurderinger og 

dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av anskaffelsen er skriftlig. 
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4.5 Oppsummering og samlet konklusjon 

Ovenstående funn og vurderinger viser at innkjøpstjenesten i to av de tre undersøkte tilfellene kan 

dokumentere oppfyllelse av enkelte, men ikke alle de her aktuelle, kravene i 

anskaffelsesregelverket. For én av de tre anskaffelsene kan innkjøpssamarbeidet ikke dokumentere 

oppfyllelse av noen av regelverkets krav. Dokumentasjon er etterspurt både fra innkjøpssjef og fra 

deltakerkommunen der tidligere innkjøpssjef hadde kontorsted. Revisor har heller ikke fått 

anvisning på hvem andre vi eventuelt kan henvende oss til for å få oversendt slik dokumentasjon.  

 

Et grunnleggende prinsipp om etterprøvbarhet skal gjelde for alle anskaffelser som omfattes av lov 

om offentlige anskaffelser40. Etter forskrift om offentlige anskaffelser § 7-1 har oppdragsgiver plikt 

til å oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i 

anskaffelsesprosessen. Ved anskaffelser over EØS-terskelverdiene, skal dokumentasjonen 

oppbevares i minst tre år fra tidspunktet for inngåelse av kontrakten. I tillegg skal vesentlige forhold 

for gjennomføringen av anskaffelsen nedtegnes eller samles i en protokoll. Kravet til etterprøvbarhet 

skal ivareta leverandørenes rettssikkerhet og gjøre det mulig for leverandører og eventuelle 

tredjeparter å undersøke om oppdragsgiver har fulgt reglene som gjelder for konkurransen. 

Oppdragsgiver må fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjonen som har betydning 

for gjennomføring av konkurransen er skriftlig, klar, og utfyllende nok til at en tredjeperson eller et 

klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger41. I forbindelse med 

denne forvaltningsrevisjonen har innkjøpstjenesten ikke fremlagt slik dokumentasjon som kan gi en 

tredjeperson, i dette tilfellet revisor, en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger i alle faser av 

anskaffelsesprosessen. Det er dermed ikke mulig å gjøre en fullstendig vurdering av om reglene om 

offentlige anskaffelser er etterlevd i de konkrete tilfellene, og dermed heller ikke hvorvidt om 

oppdragsgiver har opptrådt på en måte som sikrer er effektiv forvaltnings av fellesskapets ressurser. 

Det er etter revisors syn et brudd på det grunnleggende prinsippet om etterprøvbarhet at det ikke 

kan fremlegges slik dokumentasjon. Revisor har fått informasjon som tilsier at fremskaffingen av 

slik dokumentasjon er utfordrende grunnet ansettelse av ny innkjøpssjef og skifte av 

saksbehandlingssystem. Det er etter revisors syn en svært uheldig situasjon dersom den 

dokumentasjonen som kan belyse anskaffeleseprosesser som er gjennomført fra 2010 og frem til 

medio 2018, ikke er eller kan gjøres fullstendig tilgjengelig for innkjøpstjenesten eller for en 

tredjeperson på nåværende tidspunkt. 

 

Ovenstående funn og vurderinger gir grunnlag for å konkludere med at innkjøpstjenesten – og 

dermed de seks deltakerkommunene - har oppfylt enkelte av kravene i anskaffelsesregelverket, men 

samtidig brutt med helt sentrale bestemmelser i forbindelse med de undersøkte fellesinnkjøpene og 

rammeavtaler. Revisor vil særlig fremheve at regelverkets overordnede prinsipp om etterprøvbarhet 

ikke synes å være etterlevd i noen av de tre undersøkte anskaffelsene.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
40 Anskaffelser med estimert verdi over kr 100 000 
41 https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-

kolonne/grunnleggende-prinsipper/id2518744/ 21.2.2019 

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/grunnleggende-prinsipper/id2518744/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/grunnleggende-prinsipper/id2518744/
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5 OPPFYLLELSE AV SAMARBEIDSAVTALEN 

 

Fungerer innkjøpssamarbeidet som beskrevet i samarbeidsavtalen? 
 

  
 
5.1 Innkjøpstjenestens kjernevirksomhet og hovedoppgaver  
 

Revisors funn 

 

Innledende om rammeavtaler 

Av evalueringen som tidligere innkjøpssjef har utarbeidet, fremgår det en liste over rammeavtaler 

som innkjøpstjenesten hadde på tidspunktet (2017). Denne gjengis i nedenstående tabell. 

 

Innkjøpstjenesten skal: 

• Fremforhandle rammeavtaler på vegne av alle deltakerkommunene  

• Tilby samarbeidskommunene kurs og opplæring innenfor offentlige anskaffelser 

 

Kontaktperson i deltakerkommunene skal:  

• Sørge for å kommunisere innkjøpssamarbeidets virksomhet innad i sin kommune 

• Skaffe bakgrunnsmateriale tilknyttet sin kommunes forbruk og behov ved å 

etablere kommunale brukergrupper i forkant av fellesanskaffelser 

 

Styringsgruppa skal: 

• Avholde jevnlige møter  

 

Rådmennene i deltakerkommunene skal:  

• Sørge for at egen kommune til enhver tid har oppnevnt representant til 

styringsgruppa  

• Melde endringer i styringsgruppa fortløpende til innkjøpssjef 
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Videre fremgår det at de største rammeavtalene er innenfor områdene medisin/medikamenter, 

medisinske forbruksvarer, tekniske konsulenttjenester og skolebøker. Nåværende innkjøpssjef 

Jonny Bless har per telefon informert revisor om at han er usikker på hvorvidt det finnes en 

fullstendig oppdatert oversikt over alle rammeavtalene og hvem som er tilknyttet dem, men at det i 

alle fall vil utarbeides en oppdatert oversikt innen kort tid. Vi har også fått informasjon om at noen 
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av avtalene kanskje ikke lenger er gjeldende. Ovenstående tabell ble utarbeidet i 2017. Revisors 

gjennomgang av inngåtte rammeavtaler i kapittel 4 viser blant annet at det er inngått flere nye 

rammeavtaler i 2018. Vi oppfatter at vi ikke har fått tilgang til en fullstendig oppdatert oversikt over 

gjeldende rammeavtaler på tidspunktet for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen, og vi tar derfor 

forbehold om at det kan være feil og mangler i ovenstående oversikt. Jonny Bless har informert 

revisor om at innkjøpstjenesten i løpet av våren 2019 vil etableres et felles system for alle 

deltakerkommunene som administrerer inngåtte avtaler, og at dette systemet skal gi en bedre 

oversikt over hvilke avtaler som finnes i kommunene. Dette skal også bli mulig for kommunene å 

søke i systemet for å finne ut hvorvidt innkjøpstjenesten har avtale på produkter som etterspørres.  

 

Kommunenes deltakelse i fellesanskaffelser og kjennskap til relevante avtaler 

Som nevnt innledningsvis i denne rapporten, var det ved etableringen tenkt at innkjøpstjenestens 

hovedoppgave skulle være inngåelse av felles rammeavtaler for alle kommunene. For at 

innkjøpssamarbeidet skal fungere som forutsatt i samarbeidsavtalen, er det derfor avgjørende at den 

enkelte deltakerkommune har kjennskap til hvilke rammeavtaler dennes kommune er tilknyttet og 

kan benytte seg av. For å avdekke i hvilken grad kommunene hadde slik kunnskap, stilte vi spørsmål 

i spørreskjema om på hvilke områder kommunen var tilknyttet rammeavtaler som er fremforhandlet 

av innkjøpssamarbeidet. Svarene vi fikk viste noe variasjon i hvilke rammeavtaler de enkelte 

kommunene mente å være tilknyttet. Noen kommuner, særlig Kvænangen og Lyngen, oppga at de 

var tilknyttet relativt mange rammeavtaler. Noen kommuner oppga å være tilknyttet færre avtaler: 

Kåfjord oppga at de var tilknyttet seks avtaler som var fremforhandlet av innkjøpstjenesten.   

 

Representantene fra Kvænangen kommune og Lyngen kommune oversendte til revisor en oversikt 

over alle rammeavtaler som var fremforhandlet av innkjøpssamarbeidet, og hvilke av de seks 

kommunene som var tilknyttet til den enkelte avtalen. Vi fikk imidlertid informasjon om at enkelte 

av avtalene som fremgikk av oversiktene var «gått ut på dato» og at det for noen avtaler manglet 

informasjon om opsjon eller om hvorvidt avtalene var gyldige. Vi fant også at det var motstridende 

informasjon i de to oversiktene og mellom oversiktene og den øvrige informasjonen vi fikk fra 

kommunene om hvilke avtaler de var tilknyttet. Det var også motstrid mellom oversiktene vi fikk 

fra Kvænangen og Lyngen og ovenstående tabell som er utarbeidet av tidligere innkjøpssjef. 

Informasjonen indikerer at det både i kommunene og hos innkjøpstjenesten er usikkerhet rundt 

hvilke avtaler kommunen er tilknyttet og kan benytte seg av, og hvilke avtaler som for tiden er 

gjeldende.  

 

Videre spurte vi om den enkelte kommunen hadde rammeavtaler på noen områder som ikke var 

fremforhandlet av innkjøpssjefen, og som bare denne kommunen var tilknyttet. Representantene fra 

Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy svarte avkreftende på spørsmålet. Representanten fra Lyngen 

svarte at kommunen hadde egne rammeavtaler for leiebiler i hjemmetjenesten, leasing av 

multifunksjonsskrivere og brøyting/vintervedlikehold. Representanten fra Nordreisa oppga at 

kommunen hadde egne rammeavtaler for brøyting/vintervedlikehold, forsikring, byggeprosjekter 

samt noen avtaler på området for helse- og omsorg. Representantene fra Storfjord og Lyngen oppga 

at kommunene også på noen områder har rammeavtaler som er fremforhandlet av Troms 

Fylkeskommune. Revisors oppfatning er at alle kommunene som inngår i innkjøpssamarbeidet, 

bortsett fra Nordreisa, også er tilknyttet enkelte avtaler som er fremforhandlet av Troms 

Fylkeskommune. Revisor bemerker i den anledning at Troms Fylkeskommune i fylkestingssak 

49/17 vedtok å avslutte sitt innkjøpssamarbeid med kommunene, men at avtalene som den enkelte 

kommune deltok i på tidspunktet for nedleggelse av samarbeidet fortsatt er gyldig for kommunene 

frem til avtalens utløp.  
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Utgangspunktet ved opprettelsen av innkjøpssamarbeidet var at alle de seks kommunene skulle delta 

i fellesanbudene. I enkelte tilfeller kunne det likevel åpnes for at enkelte kommuner avsto fra å delta 

i fellesanbud, men det fremgår av samarbeidsavtalen at slike avvik i størst mulig grad skal unngås. 

I spørreskjemaet spurte vi derfor om kommunene i noen tilfeller hadde valgt å ikke delta i 

rammeavtaler som var blitt fremforhandlet på vegne av innkjøpssamarbeidet. Kvænangen og 

Storfjord oppga at de ikke i noen tilfeller mener å ha avstått fra å ha deltatt i fellesanbud. 

Representanten fra Kåfjord oppgir å ikke huske om dette er gjort i noen tilfeller. Representanten fra 

Lyngen oppga at de ved ett tilfelle før 2013 valgte å ikke delta i felles anskaffelse av nytt økonomi- 

og lønnssystem. Dette var fordi kommunen allerede hadde et velfungerende økonomisystem og 

derfor av økonomiske hensyn valgte å ikke delta i anskaffelsen. Representanten fra Nordreisa oppgir 

at de svært sjeldent har valgt å ikke delta i rammeavtaler, og at dette kun er i tilfeller der kommunen 

ikke har bruk for varer/tjenester som den aktuelle avtalen gjelder. Representanten fra Nordreisa 

oppgir også at kommunen har valgt å ikke delta på rammeavtaler for brødvarer og fisk, fordi disse 

rammeavtaleleverandørene etter deres syn ikke oppfyller kommunens krav til kvalitet. Kommunen 

har i disse tilfellene heller valgt å benytte seg av lokale leverandører. Representanten fra Skjervøy 

oppgir at de i noen tilfeller har valgt å ikke delta på fellesanbud, og at dette i hovedsak er på grunn 

av lokalt næringsliv. 

 

Bistand ved enkeltanskaffelser 

Ved etableringen av innkjøpssamarbeidet ble det forutsatt at innkjøpssjefens hovedoppgave skulle 

være å gjennomføre fellesanskaffelser på vegne av kommunen. Det ble imidlertid også åpnet for at 

innkjøpssjefen kunne bistå deltakerkommunene ved gjennomføring av enkeltanskaffelser som bare 

gjaldt for den enkelte kommune. I spørreskjemaet spurte revisor om representantene var kjent med 

hvorvidt kommunen hadde fått bistand fra innkjøpssamarbeidet ved gjennomføring av 

enkeltanskaffelser. Resultatene fra spørreskjemaet viste at dette har forekommet i relativt utstrakt 

grad. Kun Kvænangen kommune oppga å ikke være kjent med at kommunen hadde fått bistand fra 

innkjøpssjefen ved gjennomføring av enkeltanskaffelser. Representanten fra Kåfjord kommune 

oppga å ha fått bistand fra innkjøpssjefen ved kjøp av biler.  

 

Lyngen kommune oppga å ha fått bistand fra innkjøpstjenesten ved flere enkeltanskaffelser, 

herunder: 

• Leasing av multifunksjonsskrivere 

• Leiebiler til hjemmetjenesten 

• Festivalutstyr 

• Kjøp av traktor og gravemaskin 

• Kjøp av heiser til Lyngstunet 

• Kjøp av hagetraktor 

• Kjøp av konsulenttjenester, geoteknisk vurdering 

• Bistand i ulike byggeprosjekter 

 

Nordreisa kommune oppga at de i noen tilfeller har fått bistand fra innkjøpssjefen ved 

enkeltanskaffelser, blant annet ved flere byggeprosjekter, tjenester i helse- og omsorg samt 

brøytekontrakter. Skjervøy kommune oppga at de hadde fått bistand ved anskaffelse av 

brøytekontrakt, bygging av barnehage og OPS42. Også Storfjord kommune har oppgitt at de ved 

flere anledninger har fått bistand ved enkeltanskaffelser. Dette gjelder flere større 

investeringsprosjekter, rammeavtale for vintervedlikehold samt inventar og møblering av nye bygg. 

 

                                                 
42 Offentlig-privat samarbeid 
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Videre oppgir alle de seks kommunene at det ikke i noen tilfeller er blitt gjennomført 

enkeltanskaffelser i kommunene der innkjøpssjefen har forestått hele anskaffelsesprosessen på 

vegne av kommunen. Revisor oppfatter at i de tilfeller innkjøpssjefen yter bistand ved 

gjennomføring av enkeltanskaffelser, gjøres dette i samarbeidet med den som gjennomfører 

innkjøpet i den aktuelle kommunen. 

 

Revisors vurdering 

Ifølge samarbeidsavtalen skulle arbeid med felles rammeavtaler være den viktigste arbeidsoppgaven 

for innkjøpstjenesten. På bakgrunn av den dokumentasjonen og informasjonen som revisor har 

innhentet fra kommunene, innkjøpssjefen og Doffin, er det ikke tvilsomt at det siden etableringen 

av samarbeidet har vært gjennomført mange kunngjøringer og inngått mange rammeavtaler. Det var 

også en forutsetning ved inngåelsen at innkjøpssamarbeidet at rammeavtaler skulle inngås på vegne 

av alle deltakerkommuner, og at unntak fra denne forutsetningen måtte forekomme i minst mulig 

grad. Revisor har funnet tilfeller der kommuner som inngår i samarbeidet har valgt å ikke delta på 

fellesanskaffelser. Det fremstår imidlertid som at dette har skjedd rent unntaksvis, og at alle 

deltakerkommunene som hovedregel har valgt å delta på felles rammeavtaler. Revisor har heller 

ikke indikasjoner på at deltakerkommuner i noen tilfeller ikke har blitt forespurt om å delta i 

fellesanskaffelser.  

 

Videre har revisor funnet at innkjøpstjenesten i relativt utstrakt grad har ytt bistand til 

deltakerkommuner også i enkeltanskaffelser. Dette er også innenfor kjerneområdet av den 

virksomheten som innkjøpstjenesten ved etableringen var tenkt til å utføre. Revisor har ikke 

indikasjoner på at arbeidet med bistand i enkeltanskaffelser har gått ut over tjenestens kapasitet til 

å arbeide med felles rammeavtaler, som etter samarbeidsavtalen skulle være tjenestens 

hovedoppgave.  

 

Revisors vurdering er at innkjøpskontoret beviselig har fremforhandlet flere rammeavtaler på vegne 

av innkjøpssamarbeidets deltakerkommuner, noe som isolert sett taler for at revisjonskriteriet om at 

innkjøpskontoret skal fremforhandle slike avtaler på vegne av deltakerkommunene, er oppfylt. Med 

henvisning til revisors fremstillinger og konklusjon tilknyttet problemstilling 1, vurderer revisor 

imidlertid at innkjøpskontorets fremforhandling av disse avtalene i flere tilfeller har vært 

kjennetegnet av avvik fra anskaffelsesregelverket. Det må forutsettes at en vesentlig hensikt med 

opprettelsen av innkjøpssamarbeidet (jf. samarbeidsavtalen) har vært å sikre at 

deltakerkommunenes inngåelse av rammeavtaler skulle skje i overensstemmelse med gjeldende 

regelverk. Dermed kan ikke revisor se at innkjøpskontorets fremforhandling av rammeavtaler – i 

hvert fall ikke i de tre undersøkte tilfellene samt «KOFA-behandlede» tilfeller - kan sies å oppfylle 

deltakerkommunenes hensikt med innkjøpssamarbeidet. I disse totalt fem tilfellene er derfor 

revisors vurdering at innkjøpstjenesten ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å fremforhandle 

rammeavtaler på vegne av innkjøpstjenestens deltakerkommuner.   
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5.2 Styringsgruppa 

 

Revisors funn 

Styringsgruppa i innkjøpstjenesten består av en representant fra hver kommune. Per 2018 er 

følgende ansatte den enkelte kommunens representant i styringsgruppa: 

 
Tabell 4: Representanter i styringsgruppa per kommune 

Kommune Representant i styringsgruppa 

Kvænangen Tore Li 

Kåfjord Håkon Jørgensen 

Lyngen Hilde Grønaas  

Nordreisa Rita Toresen 

Skjervøy Espen Li 

Storfjord Gunnar Folden Grundetjern 

 

Revisor oppfatter at det på nåværende tidspunkt ikke er noen leder for styringsgruppa. Gjennom 

korrespondanse med innkjøpssjef og representanter fra de deltakende kommunene har revisor fått 

informasjon om at tidligere innkjøpssjef og medlemmene av styringsgruppa har hatt ulik oppfatning 

av hvem som skulle innkalle til møter. Representanter fra kommunene oppgir at intensjonen var at 

innkjøpssjefen skulle innkalle til møter, mens innkjøpssjefen hadde den oppfatningen at det var 

styringsgruppen selv som skulle innkalle til møter. Forhenværende innkjøpssjef Ole Rødum har 

tidligere gitt en evaluering av innkjøpssamarbeidet til Skjervøy kommune. I evalueringen nevnes 

blant annet utfordringer tilknyttet styringsgruppa:  

 

«Jeg savner deltakelse fra styringsgruppa for innkjøp. Denne gruppa ble etablert da jeg ble 

rekruttert til jobben og fungerte til dels så lenge Rune Stifjell var leder, men så forsvant liksom 

gruppa. Etter at Einar Eriksen (Kåfjord) ble daglig leder i Ungbo har det ikke vært møte, og det 

har ikke blitt valgt ny leder. Jeg har ikke forstått det slik at det er innkjøpssjefen som skal styre sin 

egen styringsgruppe. Slik det er nå, kan denne gruppa oppløses og innkjøpssjefen kan forholde seg 

direkte til RU (rådmannsutvalget), som innkjøp gjør i dag når det skal rapporteres.  Når det gjelder 

kompetanse på anskaffelser i kommunene, så bør den oppgraderes. Fram til nå har vi hatt 

Fylkeskommunens innkjøpsavdeling til å støtte oss på når det gjelder innkjøp som fylkeskommunen 

og kommunene har felles behov for. Dette blir det slutt med etter at Fylkeskommunen besluttet at 

samarbeid med kommunene på innkjøp skal opphøre. Dette betyr at dette behovet må dekkes av 

innkjøpssjefen, og disse anskaffelsene er alle såkalte del -3- anskaffelser (anskaffelser over NOK 

1,75 mill.).» 

 

Møtevirksomhet i styringsgruppa 

Ifølge samarbeidsavtalen skal det avholdes jevnlige møter i styringsgruppa, og møter skal holdes 

etter kommunenes og innkjøpssjefens behov. I spørreskjemaet spurte vi om hvordan arbeidet i 

styringsgruppa oppleves av representantene. Representanten fra Kvænangen svarte at arbeidet i 

styringsgruppa opplevdes som sporadisk og lite strukturert. Videre at det i starten hadde vært møter 

to ganger i året, men at det de to siste årene ikke hadde vært så ofte. Representanten fra Lyngen 

oppgir at arbeidet i styringsgruppen ikke oppleves som godt nok strukturert og at stort fravær fra 

tidligere innkjøpssjef og få møtepunkter i styringsgruppa har ført til at det ikke har vært gode nok 

diskusjoner rundt nye rammeavtaler og større fellesanskaffelser. Representanten fra Nordreisa 

oppgir at det ikke har vært møte i styringsgruppa siden vedkommende ble representant i gruppa i 

august 2017 og at møter avholdes altfor sjeldent.  
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Fra representantene i Skjervøy kommune har revisor fått informasjon om at det ikke har vært møter 

i styringsgruppa de tre siste årene, men at innkjøpssjefen har forholdt seg til rådmannsutvalget43 

som styringsgruppe. Videre opplyses det at noen avklaringer gjøres med rådmannsutvalget per e-

post - særlig ved forhandlinger om rammeavtaler og med tanke på anskaffelser som er klaget inn til 

KOFA. Rådmannsutvalget har møter ved behov og minst én gang i året. Ifølge representanten fra 

Skjervøy har rådmannsutvalget fulgt opp innkjøpssjefens arbeid med rammeavtaler, og det er den 

enkelte rådmann som i hvert enkelt tilfelle har gitt innkjøpssjefen fullmakt til å underskrive 

kontrakter på vegne av kommunen. Det oppgis at rådmannsutvalget også har påsett at innkjøpssjefen 

har oppdatert innkjøpsreglementet som er utarbeidet for kommunene i samarbeidet, og fått disse 

godkjent av kommunestyrene. Også representanten fra Storfjord har informert om at det har vært en 

vridning mot at det er Rådmannsutvalget som har fungert som styringsgruppe.  

 

Revisor har spurt nåværende innkjøpssjef om når det sist ble avholdt møte i styringsgruppa og om 

det finnes referater fra disse møtene. Innkjøpssjefen opplyste at han ikke har tilgang på slike 

referater da han arbeider i et annet datasystem enn tidligere innkjøpssjef gjorde, men at det uansett 

ikke har vært møter i styringsgruppa på flere år. Ovenstående fremstilling viser at det er samsvar 

mellom tidligere innkjøpssjef, nåværende innkjøpssjefs og representantene i styringsgruppas 

betraktninger rundt hvordan arbeidet i gruppa fungerer. Innkjøpssjef Jonny Bless opplyser at han 

ønsker å gjeninnføre praksisen med møter i styringsgruppa, og at han vil kalle inn til møte i uke 10. 

Agenda for dette møtet skal være valg av leder, møtestruktur, kommende avtaler osv.  

 

Ovenstående funn indikerer at innkjøpssjefen de senere årene i større grad har forholdt seg til 

rådmannsutvalget enn til styringsgruppa. På bakgrunn av denne informasjonen henvendte vi oss til 

representantene i styringsgruppa og spurte om de, som kommunens kontaktperson i 

innkjøpssamarbeidet, opplevde at relevant informasjon fra rådmannsutvalget ble videreformidlet til 

dem slik at de igjen får anledning til å videreformidle denne informasjonen utover i enheter og 

virksomheter i kommunen. Representanten fra Skjervøy svarte at han opplever at informasjonen 

«tynnes ut» når den går gjennom flere ledd og at det også foregår mye forskjellig i rådmannsutvalget, 

slik at relevant informasjon kanskje ikke har kommet godt nok frem til kontaktpersonen eller til 

andre ute på enhetene i kommunen. Representanten fra Lyngen oppgir at det har vært litt tilfeldig 

om og når relevant informasjon har kommet. Representanten fra Kvænangen kommune oppgir at 

rådmannen har videresendt protokoller fra møter i rådmannsutvalget uten at disse har blitt fulgt opp 

i særlig grad av ledergruppa i kommunen. Videre opplyser han at så lenge han har blitt direkte 

kontaktet, har han formidlet videre den informasjon og de forespørsler som til enhver tid har kommet 

til han. Han sier imidlertid at han ikke har hatt et bevisst forhold til at det kanskje finnes langt mer 

informasjon som burde ha vært formidlet ut i kommunen.  

 

Revisors vurdering 

Ovenstående funn viser at styringsgruppa til innkjøpstjenesten ikke fungerer som forutsatt. Funnene 

viser at det er enighet mellom gruppas medlemmer om at arbeidet i gruppa er ustrukturert og 

sporadisk. Da det ikke i det hele tatt kan dokumenteres at det er gjennomført møter i styringsgruppa 

de siste to-tre årene, er revisors vurdering at styringsgruppa ikke har oppfylt kriteriet om at det skal 

avholdes jevnlige møter. I denne forbindelse viser revisor også til informasjon fra kommunene og 

fra både nåværende og tidligere44 innkjøpssjef om at det har vært usikkerhet rundt hvorvidt det er 

innkjøpssjefen eller styringsgruppa selv som skal innkalle til møter. Tidligere innkjøpssjef har i 

skriftlig evaluering fremholdt at han ikke har hatt en forståelse av at det var innkjøpssjefen selv som 

skulle styre sin egen styringsgruppe. Revisor bemerker i den anledning at deltakerkommunene, all 

                                                 
43 Utvalg sammensatt av rådmennene i de seks deltakende kommunene 
44 Ved skriftlige evaluering 
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den tid det er disse som finansierer driften av innkjøpstjenesten og dermed står økonomisk ansvarlig 

ved eventuelt erstatningsansvar eller andre pålegg, bør ha en overordnet kontroll med 

innkjøpstjenestens virksomhet. Et slikt overordnet «påse»-ansvar taler etter revisors syn for at det 

er kommunene selv, ved styringsgruppas representanter, som bør ha ansvar for kontinuerlig arbeid 

og møtevirksomhet i gruppa og oppfølging av innkjøpstjenesten. Et slikt synspunkt understøttes 

etter revisors syn av at det ved etableringen av innkjøpssamarbeidet ble utnevnt en leder av 

styringsgruppa og at det ble fastslått i samarbeidsavtalen at det er styringsgruppa som er ansvarlig 

for prioritering av arbeidsoppgaver i virksomheten. 

 

Revisor har ikke informasjon om at deltakerkommuner på noen tidspunkt ikke har hatt egen 

representant i styringsgruppa. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at rådmennene i 

deltakerkommunene har oppfylt kriteriet om å sørge for at egen kommune til enhver tid har 

oppnevnt representant til styringsgruppa. Når det gjelder kriteriet om at rådmennene i 

deltakerkommunene skal melde endringer i styringsgruppa fortløpende til innkjøpssjef, så har 

revisor ikke informasjon om slike endringer som har skjedd, og har dermed ikke grunnlag for å 

vurdere hvorvidt rådmennene har oppfylt kriteriet om å melde slike endringer til innkjøpssjef. Vi 

viser imidlertid i den forbindelse til informasjon fra flere av representantene i styringsgruppa om at 

innkjøpssjefen har opprettholdt dialog med kommunene gjennom rådmannsutvalget. 

 

5.3 Kurs og opplæring 

 

Revisors funn 

Av samarbeidsavtalen fremgår det at innkjøpsfunksjonen skulle ha ansvaret for å tilby 

samarbeidskommunene kurs og opplæring innenfor temaet offentlige anskaffelser. I spørreskjemaet 

til kommunene spurte vi om det var gjennomført kurs og opplæring i regi av innkjøpssamarbeidet, 

og om hvorvidt kommunene opplevde at innkjøpstjenesten hadde bidratt til kompetanseheving på 

området for offentlige anskaffelser i kommunen. Kvænangen kommune oppga at det hadde vært 

arrangert kurs og opplæring i regi av samarbeidet. Også Kåfjord svarte ja på dette og uttrykte at 

deres opplevelse var at innkjøpssamarbeidet hadde bidratt til kompetanseheving på området for 

offentlige anskaffelser. Lyngen kommune oppga at det har vært kurs i offentlige anskaffelser i regi 

av Nord-Troms studiesenter, men var usikker på om dette hadde vært arrangert av innkjøpstjenesten. 

Videre oppga Lyngen at kompetanseheving og overføring fra innkjøpstjenesten hovedsakelig har 

vært gjennom dialog med innkjøpssjef. Representanten fra Nordreisa oppgir at det har vært 

gjennomført ett kurs og at de opplever at innkjøpstjenesten har bidratt til kompetanseheving. De 

etterlyser imidlertid flere opplæringsrunder. Representanten fra Skjervøy kommune oppgir at 

samarbeidet har bidratt til kompetanseheving, men ikke i form av kurs eller opplæring. 

Representanten fra Storfjord kommune oppgir at det har vært gjennomført mindre kurs. Videre 

oppga Storfjord at da innkjøpssjefen frem til nyansettelsen i 2018 hadde kontorsted i Storfjord, så 

har innkjøpssamarbeidet bidratt til kompetanseheving gjennom bidrag i den daglige driften. 

 

På bakgrunn av den ovenstående informasjonen er det utfordrende å si noe om i hvilken utstrekning 

det har vært gjennomført kurs og opplæring. Revisor har fått informasjon fra nåværende innkjøpssjef 

om at han kjente til ett tilfelle, før vedkommende ble ansatt, der innkjøpstjenesten i samarbeid med 

Nord-Troms studiesenter arrangerte et kurs på området for offentlige anskaffelser. I dette konkrete 

tilfellet ble det leid inn ekstern foredragsholder. Revisor har fått oversendt invitasjon til kurset fra 

representanten i Lyngen. Her fremgår at kurset ble holdt i regi av Nord-Troms Studiesenter i 

samarbeide med WSP Norge AS 19. april 2018. Revisor oppfatter ikke at det finnes dokumentasjon 

hos kommunene eller hos innkjøpstjenesten på at det har vært gjennomført kurs utover dette. 
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Nåværende innkjøpssjef Jonny Bless har informert om at han ønsker å gi informasjon og opplæring 

om offentlige anskaffelser til ansatte i kommunene, samt nye politikere etter kommunevalget høsten 

2019. Han har uttrykt dette til rådmannen i Skjervøy, som skal ta det videre opp i rådmannsutvalget. 

Opplæring av ansatte ønsker han primært å gjennomføre i den enkelte kommune. 

 

Revisors vurdering 

Dokumentasjon som revisor har fått oversendt viser at det ved én anledning har vært arrangert kurs 

i offentlige anskaffelser i regi av innkjøpstjenesten og Nord-Troms studiesenter. Utover dette kurset 

kan det ikke dokumenteres at det har vært gjennomført kurs og opplæring for kommunene i 

samarbeidet i perioden etter etableringen av innkjøpssamarbeidet (2010-2019) og slike kurs kan 

heller ikke konkretiseres av representantene fra deltakerkommunene som revisor har vært i kontakt 

med. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at innkjøpstjenesten v/innkjøpssjefen i liten grad 

har oppfylt kriteriet om at samarbeidskommunene skal tilbys kurs og opplæring innenfor offentlige 

anskaffelser. 

5.4 Kommunenes rolle i innkjøpssamarbeidet 

 

Revisors funn  

Rollefordeling og kontaktpersonens arbeidsoppgaver 

I tidligere innkjøpssjefs evaluering av innkjøpssamarbeidet, fremgår følgende om rollefordelingen 

mellom kommunen og innkjøpssjefen i arbeidet med anskaffelsene:  

 

«Rollefordelingen ved hensyn til anskaffelser er fra innkjøpssjefens ståsted at forholdsvis lite av de 

forberedende aktiviteter som er nødvendige for å iverksette en anskaffelse, foretas av kommunene. 

Når innkjøpssjefen kobles inn, blir det fokus på behovet som kommunen har og få dette avklart. 

Inntrykket er at behovet er lite avklart. Dette betyr at en prosess der innkjøpssjefen skal være 

veileder og sekretær blir til at innkjøpssjefen må eie prosjektet. Dette er ikke optimalt. Når dette er 

sagt, så er der noen i kommuner som har alt greit på stell når innkjøp kobles inn, og fokuset blir på 

konkurransedokumenter og kunngjøring/evaluering/tildeling. Men ofte blir det innkjøpssjef som må 

ta beslutningene.  

 

Bruk av innkjøp varierer også mellom kommunene når det gjelder anskaffelser som kun gjelder én 

kommune.» 

 

Representantene i styringsgruppa til innkjøpssamarbeidet fungerer også som kontaktperson for 

samarbeidet i den enkelte kommune. I spørreskjema har revisor spurt om hva som er 

kontaktpersonenes arbeidsoppgaver, og fått følgende svar fra de seks kontaktpersonene: 

 

• Formidle info og forespørsler fra innkjøpssjef til ledergrupper og ulike avdelinger i 

kommunen 

• Oppdatere anskaffelsesreglement del II 

• Oppdatere kommunens innkjøpsside på intranett 

• Informere internt om nye avtaler 

• Veilede andre som skal gjennomføre anskaffelser 

 

Kommunale brukergrupper ved fellesanskaffelser 

For at innkjøpssamarbeidet skal fungere som tenkt i samarbeidsavtalen, er det avgjørende at det 

fremforhandles rammeavtaler som kommunene benytter seg av, og som er basert på deres behov og 
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erfaringer. Av samarbeidsavtalen fremgår det at kontaktpersonen, før en konkurranse starter, har 

ansvar for å skaffe personer til brukergrupper for sin kommune og for å fremskaffe 

bakgrunnsmateriale. Slikt bakgrunnsmateriale er for eksempel oversikt over kommunens forbruk, 

behov og lignende. Revisor har innhentet informasjon fra representantene om hvordan deres 

kommune har arbeidet med brukergrupper, om dette har vært gjort i forkant av alle anskaffelser og 

om informasjon fra brukergruppene har blitt videreformidlet til innkjøpssjef i forkant av 

anskaffelser. På dette spørsmålet fikk vi svar fra fem av seks kommuner.  

 

Representanten fra Skjervøy kommune oppga at det kun unntaksvis har vært satt sammen 

kommunale brukergrupper. I disse tilfellene har informasjon fra brukergruppene blitt tilsendt direkte 

til innkjøpssjefen uten noen intern dokumentasjon av dette arbeidet. Videre informeres det om at 

innkjøpssjefen i mange tilfeller selv har organisert innhenting av bakgrunnsmateriale for alle 

kommunene, og at dette har vært gjort ved direkte kontakt med de i kommunene som har vært 

fagansvarlig for området det skal inngås avtale på. På spørsmål om hva som er grunnen til at arbeidet 

med kommunale brukergrupper ikke har fungert, oppgis det at mange avtaler er reforhandlet med 

samme innhold som tidligere og at det i slike tilfeller ikke har vært behov for nye brukergrupper. 

Det oppgis også at de innkjøpsansvarlige i kommunene ikke har vært godt nok knyttet opp mot 

innkjøpssjefen. 

 

Representanten fra Lyngen oppgir å ikke ha har full oversikt over arbeidet med brukergrupper, men 

at vedkommende har mottatt henvendelser angående dette i tilfeller der innkjøpssjefen ikke har hatt 

direkte kontakt med kommunalsjef eller andre i kommunen i forbindelse med anskaffelser. 

Representanten oppgir selv å ha vært med i noen brukergrupper, og at hennes oppfatning er at det i 

de aller fleste tilfeller har blitt nedsatt brukergrupper i kommunen ved anskaffelser. Representanten 

kan imidlertid ikke garantere at det er gjort for alle anskaffelser. Arbeidet dokumenteres ved at 

bakgrunnsmateriale formidles til innkjøpstjenesten ved forespørsel, og utover dette har kommunen 

ikke egne rutiner for dokumentasjon av arbeidet med brukergrupper. Representanten fra Lyngen 

oppga også å ha fått noen tilbakemeldinger fra deltakere i brukergrupper på at involvering ikke 

oppleves å ha vært god nok, at de ikke har blitt hørt, eller at ikke er enige i resultatet av 

konkurransen. Videre kommenterer representanten sistnevnte forhold; at man ikke er enig i 

resultatet av konkurransen, kan knyttes til manglende kunnskap om anskaffelsesprosessen og til at 

tildelingskriteriene ikke har vært gode og klare nok. 

 

Representanten fra Kvænangen oppga at han visste at det har vært brukergruppemøter i forkant av 

rammeavtaler og at vedkommende tidligere har formidlet kontakt mellom innkjøpssjef og 

kommunens avdeling/sektorleder ved inngåelse av rammeavtaler på områdene for medisin, 

medisinsk forbruksmateriell, renholdsprodukter og kontorrekvisita. Representanten fra Kvænangen 

spurte også flere andre ansatte i kommunen om de kjente til hvordan arbeidet med brukergrupper 

hadde fungert, men ingen av dem han spurte kunne gi et klart svar på hvorvidt det var avholdt møter 

i brukergrupper i forbindelse med rammeavtaler eller om slike møter var dokumentert. Ifølge 

representanten fra Kvænangen ser det ut til å være mangel på skriftlighet i tidligere prosesser 

angående innkjøp og rammeavtaler.  

 

Representanten fra Nordreisa kommune opplyste at det stort sett er virksomhetsledere som, i samråd 

med sektorleder, har opprettet brukergrupper i forkant av et anbud. Som hovedregel opprettes det 

brukergrupper på alle innkjøp som gjøres via innkjøpssjefen. Brukergruppemøtene blir i stor grad 

dokumentert, og den dokumentasjonen/informasjonen som møtene resulterer i, inngår i 

konkurransegrunnlaget ved et anbud. Ifølge representanten fra Nordreisa kommune har disse 

brukergruppene som hovedregel fungert godt, men at arbeidet i enkelte tilfeller kunne ha vært gjort 

bedre. Noen ganger har det vært uenigheter i brukergruppen på bakgrunn av urealistiske 
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forventninger til innkjøp. Avslutningsvis presiserer representanten at de i Nordreisa kommune 

konkluderer med at slike grupper er en nødvendighet for gjennomføringen av anskaffelsesprosesser.   

 

Representanten fra Storfjord kommune oppgir at han ikke har blitt forespurt om deltakelse i 

brukergrupper etter at han ble kontaktperson i styringsgruppa i 2017, men han mener at tidligere 

innkjøpssjef har hatt slike brukermøter i forkant av nye anskaffelsesprosesser. Han har 

videreformidlet til revisor tilbakemelding fra en virksomhetsleder i kommunen som oppgir at denne 

har deltatt i brukergruppemøte i 2012, men at det siden da ikke har vært arrangert slike møter når 

avtaler har blitt fornyet eller endret. Innkjøpssjefen har henvendt seg på e-post og bedt om 

tilbakemeldinger og erfaringer tilknyttet de inngåtte avtalene. Vedkommende opplever at dette har 

fungert godt.  

 

Avtalelojalitet 

Videre stilte revisor spørsmål rundt kommunenes lojalitet til rammeavtalene, og hva som eventuelt 

er grunnen til at de ikke benytter seg av de rammeavtalene som foreligger. Representantene fra 

Kvænangen, Kåfjord og Lyngen svarte at selv om hovedregelen er at de benytter seg av 

rammeavtaleleverandørene, så er det ikke alltid at dette skjer. Dette oppgis å være av praktiske 

grunner; dersom de som foretar innkjøpene ikke er kjent med at det foreligger en avtale på området, 

eller at avtalen ikke er lett tilgjengelig. Manglende avtalelojalitet blant de som gjennomfører 

innkjøpene oppgis også å være en grunn. Nordreisa kommune opplyser at de i all hovedsak benytter 

seg av de avtalene som foreligger. Skjervøy kommune oppgir at de ikke alltid benytter seg av 

avtalene som foreligger. Grunner til dette oppgis å være at andre leverandører har lavere pris, eller 

at en ønsker å benytte seg av lokale leverandører. Storfjord kommune oppgir at de i all hovedsak 

utviser avtalelojalitet og at i tilfeller der de ikke har benyttet seg av rammeavtalene, er dette på grunn 

av at den som foretar innkjøpet ikke kjenner til avtalen, eller for å dekke opp hastebehov.  

 

 

Revisors vurdering 

Ovenstående informasjon fra de ulike kommunene indikerer at brukergrupper har vært brukt i 

varierende grad og at enkelte kommuner har praktisert dette i større utstrekning enn andre. 

Informasjonen indikerer også at det er innkjøpssjefen selv som i mange tilfeller har hatt ansvar for 

å innhente bakgrunnsinformasjon og at kontaktpersonene i kommunene ikke har vært ansvarlige for 

dette i den grad det var forutsatt i samarbeidsavtalen.  

 

Revisor oppfatter at dokumentasjon fra arbeidet i slike brukergrupper i liten grad er tilgjengelig og 

systematisert hos kommunene eller innkjøpstjenesten. Basert på den informasjonen som er gitt fra 

representanter i kommunene, er det ikke mulig å si noe konkret om i hvor mange tilfeller det er satt 

ned kommunale brukergrupper i forkant av felles anskaffelser. Av informasjonen fra kommunene, 

sett i sammenheng med antall avtaler som er inngått og kunngjøringer som er gjort i perioden 2010-

2019, fremstår det i alle tilfeller som klart at kommunale brukergrupper ikke har vært nedsatt i alle 

kommunene i forkant av alle anskaffelser og avtaleinngåelser. Revisor viser også til informasjon 

gitt i skriftlig evaluering av tidligere innkjøpssjef, hvor han påpeker at flere kommuner i for liten 

grad gjør forberedende arbeid i forkant av anskaffelser, og at behovet i kommunene ofte er uavklart 

idet innkjøpskontoret kobles inn. På bakgrunn av ovenstående er revisors vurdering at 

deltakerkommunene v/kontaktperson kun i noen grad har oppfylt kriteriet om å skaffe 

bakgrunnsmateriale tilknyttet sin kommunes forbruk og behov ved å etablere kommunale 

brukergrupper i forkant av fellesanskaffelser.  

 

Ved etableringen av samarbeidet ble det bestemt i samarbeidsavtalen at deltakerkommunenes 

kontaktperson skulle sørge for å kommunisere informasjon om innkjøpssamarbeidet arbeid innad i 
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sin kommune. Som nevnt tidligere i rapporten, er det en forutsetning for at målet om økonomiske 

og ressursmessige besparelser skal nås at det fremforhandles avtaler som kommunene faktisk 

benytter seg av. Tidligere i dette delkapittelet har vi presentert funn som indikerer manglende 

lojalitet til felles rammeavtaler, og som viser at deltakerkommunene ikke i alle tilfeller benytter seg 

av avtalene som foreligger. Flere av kommunene oppgir at grunner til dette er at de som foretar 

innkjøp i kommunen ikke er kjent med hvilke rammeavtaler som foreligger. Vi har også presentert 

funn som viser at det er relativt stor usikkerhet blant kommunenes kontaktpersoner om hvilke avtaler 

kommunen er tilknyttet, og om tidligere avtaler er gått ut eller fornyet. Når de ansatte i 

deltakerkommunene som foretar innkjøp ikke er kjent med hvilke avtaler kommunen er tilknyttet, 

er dette en indikasjon på at informasjon fra innkjøpskontoret ikke er blitt godt nok kommunisert ut 

i kommunene. På bakgrunn av ovenstående er revisors vurdering at deltakerkommunene 

v/kontaktperson kun i noen grad har oppfylt kriteriet om å sørge for å kommunisere 

innkjøpssamarbeidets virksomhet innad i sin kommune. Revisor understreker imidlertid at våre funn 

indikerer at denne situasjonen delvis også skyldes utilstrekkelig informasjonsflyt fra 

innkjøpskontoret og at rådmennene i kommunene ikke nødvendigvis har viderekommunisert all 

relevant informasjon i de tilfellene innkjøpssjefen har forholdt seg til rådmannsutvalget i stedet for 

styringsgruppa. Enkelte at representantene fra deltakerkommunene har påpekt at informasjonsflyten 

fra innkjøpskontoret til kommunene ikke har vært tilfredsstillende og at det ikke har vært noen enkel 

måte for kommunalt ansatte, heller ikke kontaktpersonene, å finne ut hvilke avtaler kommunen er 

tilknyttet. 

 

5.5 Kommunenes opplevelse av samarbeidet og dets nytteverdi 

I spørreskjema til kontaktpersonene i kommunene stilte vi spørsmål om kommunen opplevde at det 

var utfordringer knyttet til samarbeidet, og om hvor nyttig samarbeidet opplevdes å være av 

kommunen.  

 

Representanten fra Kåfjord oppgir at det ikke oppleves å ha vært utfordringer knyttet til samarbeidet, 

at samarbeidet oppleves som veldig nyttig, og at kommunen ved innkjøpstjenesten har lett tilgang 

på rådgivning.  

 

Representanten fra Kvænangen kommune oppgir at avstand til innkjøpssjefens kontor den tiden 

dette var i Storfjord, medførte at kommunen fikk lite oppfølging og besøk. Likevel mener 

representanten at samarbeidet har opplevdes som svært nyttig og at kommunen ikke ville ha vært 

tilknyttet like mange innkjøpsavtaler dersom de ikke var med i samarbeidet.  

 

Representanten fra Lyngen oppgir at utfordringer i all hovedsak har vært knyttet til fravær. 

Kommunen har også opplevd å få råd som har vist seg å ikke være i tråd med regelverket. Likevel 

mener representanten at samarbeidet oppleves som nyttig og at kommunen er avhengig av å være 

tilknyttet samarbeidet all den tid de selv ikke har kompetanse eller ressurser til å gjennomføre alle 

anskaffelser selv. 

 

Representanten fra Nordreisa oppgir at det har vært utfordringer knyttet til at den tidligere 

innkjøpssjefen har sett ut til å ha personlige preferanser på hvilke leverandører som skal velges. I 

viser kommunens representant til at det har vært mangelfull oppfølging av avtaler. Representanten 

mener imidlertid at samarbeidet oppleves som nyttig fordi innkjøpssjefen innehar kompetanse som 

mangler i kommunene, og fordi han utfører arbeidsoppgaver som ikke kan pålegges en eksisterende 

stilling i kommunen. 
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Representanten fra Skjervøy oppgir at det fra politisk hold har vært uttrykt misnøye med hvorvidt 

samarbeidet faktisk gir økonomiske besparelser. Fra administrativt hold har det vært stilt spørsmål 

ved kompetansen i samarbeidet. Som en utfordring oppgis at innkjøpssjefen ikke har holdt 

tilstrekkelig kontakt med det kommunale apparatet - slik at informasjon og opplæring i for liten grad 

videreformidles utover i kommunen. Representanten uttrykker også at det har vært vanskelig å 

forholde seg til rammeavtalene. 

 

Representanten fra Storfjord oppgir at innkjøpstjenesten har for lite ressurser, og at dette har blitt 

spesielt synlig for Storfjord etter at innkjøpssjefen flyttet kontorsted til Skjervøy. Videre opplyser 

han at samarbeidet har vært svært nyttig for kommunen og at det er viktig at kommunen har en 

fagperson å forholde seg til på området for offentlige anskaffelser da de ikke har anledning til å 

inneha denne kompetansen selv.  

 

Videre spurte vi representantene hvilke eventuelle tiltak som etter deres syn bør iverksettes for at 

innkjøpstjenesten skal fungere optimalt og som forutsatt i samarbeidsavtalen. Følgende tiltak ble 

foreslått:  

 

• Innkjøpssjefen tar mer styring på hva som skal gjennomføres av rammeavtaler 

• Bedre informasjon til kommunen og til aktuelle enheter om hvilke innkjøpsavtaler som 

finnes. Det må lages bedre oversikter på kommunenes intranett slik at den enkelte som skal 

gjøre bestillinger som omfattes av inngåtte rammeavtaler, lett kan finne frem til hvilke 

avtaler som finnes 

• Faste møter med rådmannens ledergruppe der kommende prosjekter diskuteres og strategier 

legges 

• Innkjøpssjef kan delta i budsjettprosess i kommunene slik at han får kunnskap om 

kommende prosjekter 

• Deltakelse i formannskaps- og kommunestyremøter minimum en gang årlig, hvor 

innkjøpssjefen informerer om hva som er gjort i innkjøpstjenesten  

• Felles kurs for utvalgte faggrupper i kommunene, der innholdet er tilpasset deres fagområde  

• Felles plattform for avtaler, rutiner og maler 

• Flere møtepunkter i styringsgruppa 

• Større grad av lokal kursing slik at flere anskaffelser kan gjennomføres lokalt 

 

Espen Li i Skjervøy kommune har informert revisor om at nytilsatt innkjøpssjef Jonny Bless etter 

tilsettelsen har hatt møte med rådmannsutvalget i Nord-Troms. Følgende er protokollert fra det 

aktuelle møtet:  

 

«Innkjøpssjefen orienterer om erfaringer så langt og pågående anskaffelsesprosesser: 

 

• Kompetansen må økes ifht anskaffelser under terskelverdier. Bekymring for å gjøre noe galt 

og for å bli tatt for noe. 

• Tilgang til inngåtte avtaler på intranett – de som ligger der nå gikk ut i 2015. 

• Saksbehandlingssystemet er utdatert, som ansatte ikke kjenner godt og som de kvier seg for 

å bruke. 

• Kontroll av anskaffelser under 1,3 mill. 

• Oppdatere reglement, og si noe om hvor ofte det skal oppdateres.  

• Bedriftshelsetjeneste – anskaffelsesprosess er i gang, utarbeider kriterier for avtale. Avtale 

signeres innen 1.1.2019. 
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• Innovative anskaffelser – nye løsninger med vide kriterier i dialog med markedet- Behovet 

formidles – markedet kommer med løsningen. Samling i regi av NHO. 

• Elektronisk fakturering – høringssvar  

• Anskaffelsesreglement – kriteriene, likebehandlingsprinsippet 

• Bli kjent og hjelpe til i den enkelte kommune for å øke kompetansen på innkjøp 

• Innkjøp av nytt system for sak- og arkiv – nedsatt arbeidsgruppe. Frank Pedersen kaller inn.  

 

Drøfting av prioritering av oppgaver i samarbeidet  

• Felles anskaffelser 

• Enkeltanskaffelser i den enkelte kommune 

Drøfting av organisering og rollefordelinger mellom innkjøpssjef og kommunene 

• Hvem skal delta styringsgruppe og være kontaktpersoner i kommunene? 

- Økonomisjef i styringsgruppe for å ha kontroll med avtaler 

- Etatsleder som har flest anskaffelser – informasjon om avtaler som finnes i 

organisasjonen 

- Andre fagpersoner – tverrfaglige anskaffelsesteam i kommunene i forbindelse med 

større saker 

- Sy sammen grupper når større rammeavtaler skal inngås 

- Studiesenterets kan brukes som verktøy i arbeid med kurs og kompetanseheving» 

 

5.6 Oppsummering og samlet konklusjon 

 

Ved etableringen av innkjøpstjenesten i Nord-Troms var målsetningen at deltakerkommunene 

skulle tilknyttes rammeavtaler basert på strategiske vurderinger av hvilke vare- og tjenesteavtaler 

de hadde behov for, og at bruk av slike rammeavtaler skulle virke tids- og ressursbesparende for 

den enkelte deltakerkommune. Det ble forutsatt i samarbeidsavtalen at informasjon om slike avtaler 

skulle gjøres tilgjengelig på intranett og forenkle innkjøp som gjøres i enheter og virksomheter i den 

enkelte deltakerkommune. Det var også en målsetning at det skulle skje en kompetanseheving på 

området for offentlige anskaffelser i kommunene ved at innkjøpskontoret skulle tilby kurs og 

opplæring. Gjennom forvaltningsrevisjonen har revisor innhentet informasjon og vurdert denne opp 

mot utledede revisjonskriterier, for å besvare hvorvidt innkjøpssamarbeidet fungerer som beskrevet 

i samarbeidsavtalen. 

 

På bakgrunnen av funnene i rapporten har revisor gjort følgende oppsummerte vurderinger: 

 

• Innkjøpstjenesten v/innkjøpssjef har i de her undersøkte tilfellene ikke oppfylt kriteriet om 

at det skal fremforhandles rammeavtaler på vegne av alle deltakerkommuner. Vurderingen 

bygger på at de undersøkte anskaffelsene ikke er gjennomført i tråd med 

anskaffelsesregelverket. 

• Styringsgruppa har ikke oppfylt kriteriet om at det skal avholdes jevnlige møter 

• Rådmennene i deltakerkommunene har oppfylt kriteriet om å sørge for at egen kommune til 

enhver tid har oppnevnt representant til styringsgruppa  

• Innkjøpstjenesten v/innkjøpssjef har i liten grad oppfylt kriteriet om at 

samarbeidskommunene skal tilbys kurs og opplæring innenfor offentlige anskaffelser 
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• Deltakerkommunene v/kontaktperson har kun i noen grad oppfylt kriteriet om å skaffe 

bakgrunnsmateriale tilknyttet sin kommunes forbruk og behov ved å etablere kommunale 

brukergrupper i forkant av felles anskaffelser  

• Deltakerkommunene v/kontaktperson har kun i noen grad oppfylt kriteriet om å sørge for 

å kommunisere innkjøpssamarbeidets virksomhet innad i sin kommune 

 

Ovenstående kriterier er utledet direkte fra samarbeidsavtalen som ble utarbeidet ved etablering av 

innkjøpssamarbeidet. Da fem av seks kriterier vurderes som ikke oppfylt, i liten grad oppfylt eller 

kun til dels oppfylt, er dette klare indikasjoner på at innkjøpssamarbeidet til nå ikke har fungert som 

beskrevet i samarbeidsavtalen. De funnene som er gjort i forvaltningsrevisjonen viser at disse 

manglene ved samarbeidet har relativt store negative virkninger for oppfyllelse av målene i 

samarbeidsavtalen. Manglende styringsgruppemøter svekker kommunenes overordnede kontroll 

med innkjøpstjenestens virksomhet, og manglende kontakt og informasjonsflyt mellom 

innkjøpstjenesten og kommunene medvirker til at de som foretar innkjøp i kommunene, ikke har 

oversikt over hvilke avtaler de er tilknyttet og skal forholde seg til. Varierende bruk av 

brukergrupper i kommunene i forkant av anskaffelser kan medføre risiko for lite treffende og 

tilpassede rammeavtaler. Disse forholdene er klart egnet til å vanskeliggjøre oppnåelse av 

målsetningene i samarbeidsavtalen.  

 

Det er imidlertid også grunn til å påpeke at de fleste representantene fra deltakerkommunene som 

revisor har vært i kontakt med, uttrykker at de opplever det som nyttig for sin kommune å være 

tilknyttet innkjøpstjenesten, på tross av de utfordringene som de har gitt uttrykk for overfor revisor. 

Dette blant annet fordi kommunene ved deltakelsen er tilknyttet rammeavtaler på mange flere 

områder enn de ellers ville ha vært, og fordi de har tilgang på rådgivning i forbindelse med 

enkeltanskaffelser. Kommunene opplever også at deltakelse i samarbeidet sikrer tilgang på en 

kompetanse som ikke finnes ute i kommunene. Det fremstår imidlertid som klart at selv om 

samarbeidet oppleves som nyttig av deltakerkommunene, bør det treffes tiltak på flere områder før 

samarbeidet kan sies å fungere som beskrevet i samarbeidsavtalen.  

 

Revisor finner i denne sammenheng også grunn til å vise til våre funn, vurderinger og konklusjon i 

kapittel 4 i rapporten. Både KOFAs avgjørelser i saker der innkjøpstjenesten har foretatt eller 

medvirket til anskaffelse, og revisors gjennomgang av utvalgte rammeavtaler, viser at disse i flere 

tilfeller er gjennomført på en måte som innebærer brudd på regelverket. Ett av hovedhensynene ved 

etableringen av samarbeidet var å sikre bedre kompetanse om offentlige anskaffelser og redusere 

risikoen for å komme i situasjoner der kommunen blir erstatningsansvarlig. Når innkjøpstjenesten 

gjennomfører eller medvirker til anskaffelser på vegne av kommunene som innebærer brudd på 

regelverket, er dette ikke i tråd med forutsetningene i samarbeidsavtalen.  

 

På bakgrunn av ovenstående funn og vurderinger er revisors konklusjon på problemstilling 2 at 

innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms kun til dels fungerer som forutsatt i samarbeidsavtalen. 
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6 KOMMUNENES EGEN KOMPETANSE OM OFFENTLIGE 
ANSKAFFELSER 

Hva gjør den enkelte deltakerkommune for å sikre at kommunen har kompetanse på 

området for offentlige anskaffelser?  
 

Enkeltanskaffelser i deltakerkommunene skal som hovedregel foretas i den enkelte kommune, 

eventuelt med bistand fra innkjøpssjef. Både i disse tilfellene og i tilfellene der innkjøpssjef 

fremforhandler rammeavtaler på vegne av deltakerkommunene, bør kommunen selv ha noe 

kompetanse på området for offentlige anskaffelser. Det er de ansatte selv som er nærmest å vite 

hvilket behov den enkelte kommunen har på ulike områder. For at det skal inngås kostnadseffektive 

avtaler som er tilpasset kommunenes behov, er det avgjørende at kommunene er aktivt deltakende i 

anskaffelsesprosessene. Deltakerkommunene må også selv være kjent med regelverket om 

offentlige anskaffelser og gjennomføring av konkurranser all den tid enkeltanskaffelser som 

hovedregel skal foretas i den enkelte kommune. Revisor har undersøkt hvordan innkjøpsfunksjonen 

er organisert i den enkelte deltakerkommune, hvem som gjennomfører anskaffelser, og hvilken 

kompetanse kommunalt ansatte på området har.  

 

Kvænangen 

Det er avdelingslederne i kommunene som foretar innkjøp. Revisor har fått opplyst at ingen av disse 

har formell utdanning som er relevant for dette arbeidet. På spørsmål om hvorvidt det er gitt intern 

og ekstern opplæring til de som arbeider med offentlige anskaffelser, svarer kommunens 

representant at dette er gjort. Representanten viser videre til at de ikke har opplevd at anskaffelser 

som er foretatt av kommunalt ansatte, har blitt innklaget til KOFA. Revisor har søkt i KOFAs 

database og ikke funnet saker som gjelder Kvænangen kommune alene. Videre oppgis det at 

kommunen, bortsett fra innkjøpssamarbeidet, ikke samarbeider med andre kommuner om 

kompetansedeling- og heving på området for offentlige anskaffelser. 

 

Kåfjord: 

Det er avdelingsledere og etatsledere i kommunen som foretar innkjøp på vegne av kommunen. 

Revisor har fått opplyst at heller ingen av disse har formell utdanning som er relevant for dette 

arbeidet. Kommunens representant viser videre til at det er gitt intern opplæring til de ansatte i 

kommunen som jobber med dette, og at det også er gitt ekstern opplæring, men at slik ekstern 

opplæring ikke er gitt til alle som arbeider med innkjøp. Kommunen oppgir at de har opplevd at 

anskaffelser som kommunalt ansatte har foretatt, har blitt innklaget til KOFA. Revisor har søkt i 

KOFAs databaser og funnet at Kåfjord kommune alene har blitt innklaget til KOFA ved tre 

anledninger. I alle sakene ble det konstatert brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Videre 

oppgis det at kommunen, bortsett fra innkjøpssamarbeidet, ikke samarbeider med andre kommuner 

om kompetansedeling- og heving på området for offentlige anskaffelser.  

 

Lyngen:  

Det er flere personer i Lyngen kommune som gjennomfører anskaffelser, herunder økonomisjef, 

rådmann, kommunalsjefer, teknisk sjef, ansatte på teknisk og prosjektledere. Ingen av disse oppgis 

å ha formell utdanning som er relevant for dette arbeidet. Kommunens representant opplyser at det 

til en viss grad er gitt veiledning om anskaffelsesprosesser, men at kommunen kunne ha vært mye 

bedre på dette området. Økonomisjefen har gjennomført sertifiseringskurs for offentlige 

anskaffelser i regi av KS. Når det gjelder kursdeltakelse, oppgis dette å være sporadisk. Det vises 

til at dette må prioriteres opp mot andre fagfelt. Kommunen samarbeider ikke med andre kommuner, 

utover innkjøpssamarbeidet, om kompetansedeling- og heving på området for offentlige 
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anskaffelser. Revisor har søkt i KOFAs databaser, og funnet at Lyngen kommune ved en anledning 

i 2005 alene har blitt klaget inn til KOFA. I dette tilfellet ble klagen trukket.  

 

Nordreisa: 

Det er de tjenestene (sektor/avdeling) som har behov for innkjøpet, som gjennomfører anskaffelser. 

Det opplyses ikke at noen av disse har formell utdanning som er relevant for dette arbeidet, men at 

noen av disse ansatte har kurs på området. Flere ansatte har deltatt på kurs i regi av Nord-Troms 

studiesenter. Videre opplyser kommunens representant at det er et «uformelt» samarbeid der det er 

muligheter for å henvende seg til andre kommuner dersom en har spørsmål. Kommunens 

representant opplyser at de har opplevd at anskaffelser foretatt av ansatte har blitt klaget inn til 

KOFA, men at kommunen har vunnet frem i disse sakene. Revisor har søkt i KOFA sine databaser 

og funnet av Nordreisa kommune ved fire anledninger har blitt felt i KOFA: Sak 2007/84 

(anskaffelse av overvåkning og fjernstyring av pumpestasjoner og renseanlegg), 2009/87 

(anskaffelse av planlegging og prosjektering av boligområde), 2017/134 (leasing av lastebil til 

brøyting) og 2017/165 (anskaffelse av brøytetjenester).  

 

Skjervøy:  

Det er stort sett teknisk sjef og ingeniører på teknisk etat som gjennomfører anskaffelser, opplyser 

kommunens representant. Ingen av disse opplyses å ha formell utdanning som er relevant for dette 

arbeidet. Det har vært gjort en kort gjennomgang av regelverket rundt offentlige anskaffelser internt 

i kommunen, men det har ikke vært tilfeller av ekstern kursing. Utover innkjøpssamarbeidet i Nord-

Troms oppgis det ikke å være noen former for formelt eller uformelt samarbeid med andre 

kommuner om anskaffelsesspørsmål. Kommunens representant opplyser at de har opplevd at 

anskaffelser har blitt klaget inn til KOFA, både i tilfeller der kommunen har gjennomført 

anskaffelsen alene, og der innkjøpstjenesten har bistått. Revisor har søkt i KOFA sine databaser og 

funnet at kommunen ved to anledninger i 2018 ble klaget inn for KOFA. I disse tilfellene ble det 

konstatert brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Ved to anledninger i henholdsvis 2016 

og 2017 ble kommunen innklaget, men KOFA kom til at sakene måtte avvises.  

 

Storfjord:  

Kommunens representant opplyser at det er etatssjefene i kommunen som jobber med anskaffelser. 

Etatssjef drift oppgis å ha erfaring og å ha deltatt på kurs på området for offentlige anskaffelser fra 

tidligere arbeidsforhold. Kommunens representant opplyser også at andre i kommunen har deltatt 

på kurs i regi av Nord-Troms studiesenter. På spørsmål fra revisor om hvorvidt det er gitt intern 

opplæring i kommunen, svarer representanten at det ikke har vært nok opplæring og at det er 

ønskelig med mer opplæring. Kommunens representant opplyser at de i løpet av de siste fire årene 

ikke har opplevd at anskaffelser foretatt av ansatte har vært innklaget til KOFA. Revisor har funnet 

at kommunen i ett tilfelle i 2010 ble innklaget, men at saken ble trukket. Revisor har også funnet ett 

tilfelle fra 2008 der det ble truffet vedtak om overtredelsesgebyr.  
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7 HØRING 

Rapporten ble 4.3.2019 sendt på høring til rådmennene i alle deltakerkommunene samt til 

innkjøpssjefen. Revisor har mottatt høringssvar fra innkjøpssjefen og fra Lyngen kommune og 

Skjervøy kommune. Vi har også mottatt felles høringsuttalelse fra Cissel Samuelsen i Skjervøy 

kommune på vegne av rådmennene i alle deltakerkommunene etter at rapporten ble drøftet i 

rådmannsutvalget 5.3.2019. De fire høringsuttalelsene gjengis i det følgende i sin helhet.  
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8 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner har revisor funnet grunn til å gi følgende 

anbefalinger: 

• Innkjøpstjenesten anbefales å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket om 

offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med 

krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å 

belyse prosessene i ettertid. 

• Styringsgruppa anbefales å sikre at det blir avholdt jevnlige møter i tråd med forutsetning i 

samarbeidsavtalen. 

• Innkjøpstjenesten anbefales å ta initiativ til å tilby deltakerkommunene kurs og opplæring 

på området for offentlige anskaffelser. 

• Deltakerkommunene anbefales å ta initiativ til kommunale brukergrupper for å samle inn 

bakgrunnsinformasjon fra sin kommune i forbindelse med inngåelse av alle nye 

rammeavtaler. 

• Styringsgruppa, innkjøpstjenesten og rådmannsutvalget anbefales å medvirke til at relevant 

informasjon fra innkjøpstjenesten, herunder særlig informasjon om inngåtte rammeavtaler, 

videreformidles til deltakerkommunene.   
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Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Pedagogikk 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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