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0. SAMMENDRAG 

0.1  Formålet med prosjektet  
 

Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke hvorvidt Hammerfest kommunes 

anskaffelser av varer og tjenester er utført i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. 

 

0.2  Revisors vurderinger og konklusjoner 
 

Revisjonens undersøkelse viser at Hammerfest kommune har etablert tilfredsstillende rutiner 

ved anskaffelser av varer og tjenester, og at kommunen i all hovedsak handler i tråd med 

regelverket for offentlige anskaffelser. Undersøkelsen har imidlertid avdekket enkelte 

mangler. Disse framgår av konklusjonene nedenfor: 

 

Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket? 

De syv anskaffelsene av varer og tjenester som er undersøkt er kunngjort i den nasjonale 

databasen Doffin og i den europeiske databasen TED i henhold til regelverket. 

 

Er anskaffelsesprosedyren i henhold til regelverket? 

Alle de syv anskaffelsene er gjennomført som åpne anbudskonkurranser. Åpne 

anbudskonkurranser kan benyttes for anskaffelser både over og under terskelverdi, og 

prosedyrene i de syv anskaffelsene er dermed i tråd med regelverket. 

 

Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever? 

Hammerfest kommune har utarbeidet konkurransegrunnlag for alle de syv anskaffelsene som 

omfattes av denne undersøkelsen. Opplysningene som framgår av konkurransegrunnlagene er 

i tråd med kravene til konkurransegrunnlag som framgår av anskaffelsesforskriften.  

 

Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket? 

Hammerfest kommune har stilt kvalifikasjonskrav for deltakelse i de syv undersøkte 

anbudskonkurransene i tråd med regelverket. Det er stilt krav om skatte- og 

merverdiavgiftsattest samt HMS-egenerklæring i alle de syv anskaffelsene, slik 

anskaffelsesforskriften krever. I en av anskaffelsene innfridde imidlertid fem av ti 

leverandører ikke alle kvalifikasjonskravene. Likevel viser anskaffelsesprotokollen at alle 

tilbydere har vært med i den videre prosessen. Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som 

leverandørene må oppfylle for å delta i konkurransen, og manglende oppfyllelse skal lede til 

avvisning. De fem leverandørene som ikke innfridde alle kvalifikasjonskravene skulle derfor 

ikke vært med i den videre prosessen og vurderingen. Hammerfest kommune har brutt 

anskaffelsesforskriften § 20-12 ved ikke å avvise leverandørene som ikke innfridde 

kvalifikasjonskravene i denne anbudskonkurransen. 

 

Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket? 

Det framgår av både kunngjøringene i Doffin og konkurransegrunnlagene hvorvidt tildelingen 

av kontrakt har skjedd på bakgrunn av laveste pris eller på bakgrunn av det økonomisk mest 

fordelaktige tilbudet basert på gitte kriterier. Hammerfest kommune har i alle de syv 

anskaffelsene fastsatt både hvilke kriterier som skal vektlegges og i hvor stor grad de enkelte 

kriteriene vektes. Bruken av tildelingskriterier er i henhold til regelverket. 
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Er tidsfristene i henhold til regelverket? 

I tre av de syv undersøkte anskaffelsene var fristen for å levere inn anbud ikke i tråd med 

minimumsfristen som framgår av anskaffelsesforskriften § 19-1. Revisjonen har ikke 

merknader til tidsfristene i de fire øvrige anskaffelsene som er undersøkt. 

 

Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til regelverket? 

Hammerfest kommune har sendt ut meddelelsesbrev i alle de syv anbudskonkurransene i tråd 

med regelverket. I to av anbudskonkurransene er imidlertid klagefristene ikke i tråd med 

fristkravet som er lagt til grunn i avgjørelser i KOFA. 

 

Er protokollføringen i henhold til regelverket? 

Hammerfest kommune har ført anskaffelsesprotokoll for alle de syv anskaffelsene som 

omfattes av undersøkelsen, slik det stilles krav om i anskaffelsesforskriften § 3-2. 

Protokollene inneholder imidlertid ikke fullt ut de opplysninger som forskriften krever. 

Samtlige protokoller mangler oppdragsgivers adresse og verdien på tildelt kontrakt. En av 

protokollene mangler også anslått verdi på kontrakt. Disse manglene er brudd på 

anskaffelsesforskriften § 3-2. 

 

0.3 Anbefalinger 
 
Med utgangspunkt i de hovedfunn som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale 

at Hammerfest kommune iverksetter tiltak som sikrer at reglene om offentlige anskaffelser 

blir etterlevd, herunder: 

 
 avvising av leverandører (tilbydere) som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene 

 overholdelse av kravene til tidsfrister 

 at det føres anskaffelsesprotokoll med det innhold som anskaffelsesforskriften krever 



Anskaffelser av varer og tjenester 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 3 

 

1. INNLEDNING 

1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 
 

Bakgrunnen for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012, vedtatt av 

kommunestyret i Hammerfest den 4. november 2010 (sak 75/10). Det framgår av planen at 

det skal utføres en forvaltningsrevisjon av kommunens anskaffelser av varer og tjenester. 

 

I plan for forvaltningsrevisjon heter det at: 

 

«Kommunen er underlagt bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser, ved alle 

anskaffelser av varer og tjenester. Hammerfest kommune har sagt opp avtalen med Finnut 

Consult AS, og er ikke lengre med i Innkjøpssirkelen, som er et innkjøpssamarbeid mellom 

kommuner i Finnmark. Som medlem av innkjøpssirkelen har kommunen inngått rammeavtaler 

om innkjøp, som er framforhandlet av Finnut på vegne av flere kommuner. Kommunen vil nå 

ivareta anbudsprosesser om inngåelse av rammeavtaler selv. Endringen kan medføre risiko 

for feil håndtering av regelverket om offentlige anskaffelser, men kan også bety oppbygging 

og kompetanse og rutiner i kommunen. Området er svært vesentlig fra et økonomisk 

perspektiv. Kommunen kan bli ilagt bot av Klagenemnda for offentlige anskaffelser eller bli 

saksøkt av tilbydere ved brudd på regelverket. Området er også vesentlig for kommunen fra et 

omdømmeperspektiv, og det er vesentlig for tilbydere av varer og tjenester.» 

1.1.2 Formål 
 

Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke hvorvidt kommunens anskaffelser av varer 

og tjenester er utført i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. 

 

1.2 Problemstillinger  
 

Undersøkelsen har hatt følgende hovedproblemstilling og underproblemstillinger:
1
 

 

Følger Hammerfest kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av 

varer og tjenester? 

 

- Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket? 

- Er anskaffelsesprosedyren i henhold til regelverket? 

- Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever? 

- Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket? 

- Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket? 

- Er tidsfristene i henhold til regelverket? 

- Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til regelverket? 

- Er protokollføringen i henhold til regelverket? 

 

  

                                                 
1
 Vedtatt av kontrollutvalget i Hammerfest kommune den 29. november 2012 (sak 36/12). 
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1.3 Revisjonskriterier 
 

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte 

forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot 

faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de 

konklusjoner som trekkes.  

 

1.3.1 Kilder til kriterier 
 

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra: 

 

 Lov om offentlige anskaffelser av 1999 

 Forskrift om offentlige anskaffelser av 2006 

 
1.3.2 Om bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser 

 

Lovens formål 

Lov om offentlige anskaffelser § 1 og tilhørende forskrift skal bidra til økt verdiskapning i 

samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser. Videre skal 

regelverket sikre at offentlige anskaffelser skjer forretningsmessig og basert på prinsippet om 

likebehandling.  

 

Oppdragsgivere og anskaffelser som er omfattet  

Bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder alle oppdragsgivere for 

statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer, og alle 

anskaffelser av varer, tjenester, og bygge- og anleggskontrakter, som foretas av nevnte 

oppdragsgivere (lov om offentlige anskaffelser § 2 og § 3).
2
 

 

Grunnleggende krav  

Det framgår videre av § 5 i loven at en anskaffelse så langt det er mulig skal være basert på 

konkurranse, og at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av 

kvalifiserte anbydere skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 

Gjennomføring av reelle konkurranser regnes som en grunnleggende forutsetning for å kunne 

oppfylle lovens formål om å sikre effektiv ressursbruk i anskaffelsesprosessen.  

 

1.3.3 Om bestemmelsene i forskrift om offentlig anskaffelser 
 

Forskrift om offentlige anskaffelser er svært omfattende, og vi har derfor valgt ut åtte sentrale 

bestemmelser for nærmere undersøkelse. Vi vil først redegjøre kort for anvendelsesområdet 

for de ulike bestemmelsene i forskriften.  

  

                                                 
2
 Forskriften åpner også for at kommunen også kan kjøpe varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid fra eller 

gjennom innkjøpssentraler, jf. § 3-13. Det forutsettes at oppdragsgiver/innkjøpssentral overholder reglene i 

denne forskriften. Dette vil ikke bli berørt i denne undersøkelsen. 
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Terskelverdier og anvendelsesområde for de ulike bestemmelsene
3
  

Regelverket regulerer alle offentlige anskaffelser, men det er ulike bestemmelser avhengig av 

type anskaffelse og kontraktsverdi (terskelverdi). Forskriftens del I gjelder alle typer 

anskaffelser, uansett anskaffelsens art og verdi, mens det er ulike bestemmelser for 

anskaffelser der den anslåtte verdien på kontrakten er henholdsvis under terskelverdi (del II) 

og over terskelverdien (del III). 

 

Anskaffelser over terskelverdi er regulert av bestemmelsene i WTO-avtalen og EØS-

direktivene for offentlige anskaffelser.
4
 Terskelverdiene justeres av Nærings- og 

handelsdepartementet hvert annet år i forhold til EØS-direktiver fastsatt i myntenheten ECU. 

Når det gjelder tjenester skiller forskriften mellom prioriterte
5
 og uprioriterte

6
 tjenester. Det er 

bare prioriterte tjenester som faller inn under bestemmelsene for anskaffelser over 

terskelverdi. 

 

Terskelverdien for anskaffelser av varer og tjenester er 1,6 mill. kr. eks. mva. (2010/2011). 
 

Det er ikke tillatt å dele opp en planlagt anskaffelse med den hensikt å komme under 

terskelverdien. Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av 

det samlede beløp oppdragsgiver kommer til å betale for de kontrakter som utgjør 

anskaffelsen.
7
 

 

1. Kunngjøring
8
  

For alle anskaffelser over kr 500 000 er det krav om kunngjøring i den norske databasen 

Doffin (Database for offentlig innkjøpsinformasjon).  For anskaffelser over EØS-

terskelverdiene er det i tillegg krav om publisering i TED-databasen, som er EUs offisielle 

kanal for kunngjøring av offentlige innkjøp i hele EØS-området.  

 

2. Anskaffelsesprosedyrer  

Kommunen kan følge flere ulike prosedyrer ved anskaffelser/innkjøp. I forskriftens del I 

foreligger det få eksplisitte krav til hvordan anskaffelsen skal foretas.  Oppdragsgiver må 

imidlertid sørge for å overholde lovens grunnleggende krav til konkurranse, likebehandling, 

forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Forskriftens del II og del III stiller 

krav til oppdragsgiver med hensyn til anskaffelsesprosedyrer, og lister opp flere typer
9
. I vår 

undersøkelse sorterer alle anskaffelser under forskriftens del II, som angir tre
10

 ulike måter for 

offentlige anskaffelser. Vi har kun undersøkt anskaffelser som har blitt gjennomført som åpen 

anbudskonkurranse: 

 

                                                 
3
 FOA §§ 2-1 og 2-2 

4
 Gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen har Norge forpliktet seg internasjonalt til å følge bestemte 

fremgangsmåter ved offentlige anskaffelser over visse verdier. 
5
 Prioriterte tjenester er for eksempel vedlikehold og reparasjon, land- og lufttransport, teletjenester, finansielle 

tjenester, edb-tjenester, forsknings- og utviklingstjenester, regnskap og revisjon, markedsundersøkelser, 

rådgivningstjenester, reklametjenester, eiendomsforvaltning, kloakk og avfallstømming. 
6
 Med uprioriterte tjenester menes for eksempel hotell- og restaurantvirksomhet, jernbanetransport, juridiske 

tjenester, rekruttering av personell, etterforskning og sikkerhetstjenester, undervisning og yrkesutdannelse, helse 

– og sosialtjenester, samt fritids-, kultur- og sportstjenester. 
7
 FOA § 2-3 

8
 FOA §§ 9-1, 9-2, 18-1, 18-2, 18-3 og 18-4 

9
 Anskaffelsesprosedyrer blir behandlet i FOA § 5-1 (del II) og §§14-1, 14-2, 14-3 og 14-4 (del III) 

10
 Åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger 
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Åpen anbudskonkurranse tillater alle interesserte leverandører å levere tilbud. Det skjer 

ingen prekvalifisering, men leverandørene må levere dokumentasjon på at de er kvalifisert 

samtidig som de leverer tilbudet. Det er ikke tillat å forhandle med leverandørene. 

 
Tabell 1: Anskaffelsesverdiens betydning for kunngjøring og anskaffelsesprosedyrer 

 

3. Konkurransegrunnlaget
11

 

Oppdragsgiver skal ved alle konkurranseformer utarbeide et konkurransegrunnlag, som skal 

inneholde opplysninger om hvilke betingelser som gjelder for konkurransen. Konkurranse-

grunnlaget skal inneholde opplysninger om hvilken ytelse som skal anskaffes og hvordan 

konkurransen skal gjennomføres. Det skal minst opplyse om: 

 

 hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt 

 endelig frist for mottak av tilbud (dag og klokkeslett), adressen disse skal sendes eller 

leveres til, samt hvordan tilbudene skal være merket 

 vedståelsesfrist for tilbudene 

 kriterier for tildeling av kontrakten 

 på hvilket språk tilbudet skal være skrevet 

 en henvisning til kunngjøringen 

 

4. Krav til leverandøren
12

 

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knytter seg til leverandørens egnethet til å levere 

den aktuelle anskaffelsen. Oppdragsgiver kan stille krav til leverandørens tekniske 

kvalifikasjoner, og til leverandørens finansielle og økonomiske stilling. Krav til leverandørens 

kvalifikasjoner skal i hovedtrekk angis i kunngjøringen, og kan utdypes i eget 

kvalifikasjonsgrunnlag. Oppdragsgiver skal alltid kreve at leverandør leverer skatteattest og 

HMS-egenerklæring. Manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav skal føre til avvisning. 

Oppdragsgiver kan gi en kort tilleggsfrist for ettersending av dokumenter. 

 

5. Kriterier for valg av tilbud
13

 

Tildelingskriterier er de kriterier leverandørens tilbud vurderes etter. Tildeling skal skje enten 

på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra 

hvilket tilbud som har den laveste prisen. Dersom tildeling skjer etter andre kriterier enn 

laveste pris skal disse oppgis i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget. Der 

oppdragsgiver på forhånd har bestemt seg for prioritering eller vekting av kriteriene skal dette 

angis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Det er ikke lov å vektlegge andre kriterier 

enn de om er oppgitt. 

 

                                                 
11

 FOA §§ 8-1 og 17-1. 
12

 FOA §§ 8-4, 8-5, 8-7, 8-8, 11-10, 17-4, 17-5, 17-14, 17-15 og § 20-12 
13

 FOA §§ 13-2 og 22-2. 

Anskaffelsens verdi   Krav til kunngjøring Anskaffelsesprosedyre 

Over terskelverdi 

(over 1,6 mill. kr) 

 

Doffin og TED  Åpen eller begrenset anbudskonkurranse  

(forhandling ikke tillatt) 

Under terskelverdi 

(0,5-1,6 mill. kr) 

 

Doffin Åpen eller begrenset anbudskonkurranse, eller 

konkurranse med forhandling. 

Under kr 500 000,- 

 

Ikke krav til kunngjøring. Direkte henvendelser til en eller flere leverandører er 

tillatt. 
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6. Tidsfrister
14

  

Forskriften inneholder flere bestemmelser som fastsetter bestemte minimumsfrister ved åpen 

eller begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling, hastetilfeller, tilbudsfrister, 

vedståelsesfrist og frist for mottak av forespørsler om å delta i en konkurranse for anskaffelser 

over terskelverdi. For anskaffelser under terskelverdiene er det ikke satt bestemte 

minimumsfrister. Der må fristen vurderes i hvert enkelt tilfelle, men må settes så rommelig at 

alle leverandører får tilstrekkelig tid til å innhente nødvendig dokumentasjon, og foreta de 

nødvendige undersøkelser og beregninger. 

 

7. Avslutning av konkurransen
15

 

Forskriften har flere detaljerte bestemmelser om avslutning av konkurransen, herunder 

bestemmelser om avlysning av konkurransen, kriterier for valg av tilbud (jf. punkt 5) og 

meddelelse om kontraktstildeling. Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles 

kontrakt skal meddeles alle deltakerne i rimelig tid før kontrakt inngås. Meddelelsen skal 

være skriftlig og gis samtidig til alle deltakere. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for 

valget, og skal angi en frist for leverandørene til å klage over beslutningen.  

 

1. juli 2012 ble det innført nye regler om karensperiode (tidligere omtalt som klagefrist) som 

forbyr oppdragsgiver å inngå kontrakt i en nærmere fastsatt periode etter at oppdragsgiver har 

meddelt leverandørene om tildelingsbeslutningen. Den nye karensbestemmelsen gjelder for 

anskaffelser over EØS-terskelverdiene og prioriterte tjenester. Karensperioden skal være 

minst ti dager hvis tildelingsbeslutningen blir meddelt ved elektronisk kommunikasjon, og 

minst 15 dager ved annen kommunikasjon. For anskaffelser under EØS-terskelverdiene og for 

uprioriterte tjenester videreføres den tidligere regelen om at oppdragsgiveren kan inngå 

kontrakt først etter at det har gått «rimelig tid» fra det tidspunkt tildelingsbeslutningen ble 

meddelt leverandørene. Siktemålet med karensperioden er å gi leverandørene tid og mulighet 

til å påklage oppdragsgivers tildelingsbeslutning. Med de nye reglene vil det ikke være tvil 

om hvor lang karensperioden skal være. I forskriften er «karensperiode» definert som 

«tidsrommet mellom meddelelsen om kontraktstildelingen og det tidspunktet oppdragsgiver 

tidligst kan inngå kontrakten», jf. forskriften § 4-1. 

Med bakgrunn i ovenstående vil anskaffelsene som er gjennomført før 1.juli 2012 vurderes 

med bakgrunn i bestemmelsene om klagefrist, mens anskaffelsene som er gjennomført etter 1. 

juli vil vurderes med bakgrunn i bestemmelsen om karensperiode på 10/15 dager. 

8. Protokollføring
16

 

Oppdragsgiver skal føre protokoll fra alle anskaffelser som overstiger kr 100 000. Protokollen 

skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom anskaffelsesprosessen. 

Protokollen skal blant annet inneholde opplysninger om hva som skal anskaffes, 

anslått verdi på kontrakten, hvem som har deltatt i konkurransen, begrunnelse for valg av 

leverandør og kontraktsverdi. Det er ulike krav til protokoll for anskaffelser under og over kr 

500 000. Protokollen skal minst inneholde opplysninger som framgår av forskriftens vedlegg 

3 og 4. 

 

  

                                                 
14

 FOA §§ 10-1, 10-2, 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 19-5 og § 19-6 
15

 FOA §§ 13-3 og 22-3 
16

 FOA § 3-2 
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1.3.4 Utledning av revisjonskriterier 

 

Med utgangspunkt i det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende åtte revisjonskriterier: 

 

 Konkurransen skal kunngjøres i henhold til reglene om offentlige anskaffelser 

 Det skal benyttes korrekt anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverket 

 Konkurransegrunnlaget skal inneholde de opplysninger som forskriften krever 

 Kvalifikasjonskrav skal brukes i henhold til regelverket 

 Tildelingskriterier skal brukes i henhold til regelverket 

 Tidsfristene skal være i henhold til regelverket 

 Anbudskonkurransen skal avsluttes i henhold til regelverket 

 Anskaffelsen skal protokollføres i henhold til regelverket 

 

1.3.5 Utledning av underproblemstillinger ut fra revisjonskriteriene 

 
Tabell 2: Underproblemstillinger utledet fra revisjonskriteriene 

 

Problemstilling Kilder til kriterier Underproblemstillinger 

 

 

 

Følger Hammerfest 

kommune lov og forskrift 

om offentlige anskaffelser 

ved kjøp av varer og 

tjenester? 

 

FOA §§ 9-1, 9-2, 18-1, 18-2, 18-

3, 18-4 

1. Er konkurransen kunngjort i henhold til 

regelverket? 

FOA §§ 5-1, 14-1, 14-2, 14-3, 14-

4 

2. Er benyttet anskaffelsesprosedyre i 

henhold til regelverket? 

FOA §§ 8-1 og 17-1 3. Inneholder konkurransegrunnlaget de 

opplysninger som forskriften krever? 

FOA §§ 8-4, 8-5, 8-7, 8-8, 11-10, 

17-4, 17-5, 17-14, 17-15, 20-12 

4. Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold 

til regelverket? 

FOA §§ 13-2 og 22-2. 5. Er bruken av tildelingskriterier i henhold 

til regelverket? 

FOA §§ 10-1, 10-2, 19-1, 19-2, 

19-3, 19-4, 19-5, 19-6 

6. Er tidsfristene i henhold til regelverket? 

 

FOA §§ 13-3 og 22-3 7. Blir anbudskonkurransen avsluttet i 

henhold til regelverket? 

FOA § 3-2 

 

8. Er protokollføringen i henhold til 

regelverket? 

 
1.4 Metode 

1.4.1 Datainnsamling 
 

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som 

kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Metodene som har blitt anvendt i denne 

undersøkelsen har vært intervju, dokumentanalyse og data fra Doffin. Vår hovedinformant i 

Hammerfest kommune har vært innkjøpsansvarlig Thone Bjørklund. 
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1.4.2 Avgrensing 

 

Undersøkelsen har vært avgrenset til anskaffelser av varer og tjenester som er gjort etter 

01.01.11, som har en verdi på over 500 000 kr eks. mva., og som er kunngjort i Doffin. Vi har 

ikke sett på alle anskaffelsene som er gjort i det nevnte tidsrommet, men foretatt et utvalg. Vi 

har heller ikke undersøkt alle forhold ved de utvalgte anskaffelsene. Vi har kun tatt for oss 

anskaffelser som har blitt gjennomført som åpne anbudskonkurranser. 

 

 

1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet  
 

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de 

data som er samlet inn. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og 

nøyaktige. For å sikre at data som samles inn er gyldige og pålitelige, har de blitt 

kvalitetssikret av oppdragsansvarlig revisor, og gjennomgått av revisjonssjefen. Fakta i 

rapporten er verifisert av informanten. 
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2. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER 

2.1 Innkjøpsfunksjonen i Hammerfest kommune 

2.1.1 Organisering 

 

Hammerfest kommune er organisert etter en tonivåmodell, der vi finner rådmannen øverst, 

deretter tre sektorer under ledelse av den enkelte kommunalsjef. Organiseringen av 

kommunen kan illustreres slik det framgår av figuren under. 

 
Figur 1: Administrativ organisering i Hammerfest kommune 
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Som figuren illustrerer, har de tre sektorene flere ulike virksomheter knyttet til sitt område. 

Kommunalsjef og virksomhetsledere har budsjettansvar for sine områder.  

 

Kommunen har en innkjøpsansvarlig som har ansvaret for alle kommunens rammeavtaler. 

Innkjøpsansvarlig følger opp rammeavtalene, bidrar til å oppnevne brukerutvalg, utarbeider 

konkurransegrunnlag og kunngjøringer, innhenter anbud, besvarer eventuelle spørsmål i 

forbindelse med anbudsprosesser, utarbeider anbudsprotokoll, samt utarbeider tilsagnsbrev og 

avslagsbrev.
17

  

 

Innkjøpsansvarlig inngår også i en innkjøpsgruppe. I tillegg til innkjøpsansvarlig består 

gruppen av kommuneadvokaten, rådmannen og økonomisjefen. Det framgår av intervju med 

innkjøpsansvarlig at det er rådmannen som innkaller til møte. Gruppen møtes to ganger i året, 

men det presiseres at det er rom for å møtes oftere ved behov.  Det framgår videre av 

intervjuet at innkjøpsgruppen har et overordnet ansvar for kommunens innkjøpsrutiner og 

anskaffelsesprosedyrer, særlig i forhold til faglige bidrag i forbindelse med utformingen av 

kravspesifikasjoner. 

 

I forbindelse med en anskaffelsesprosess blir det også utnevnt et brukerutvalg som utnevnes 

av rådmannen. I tillegg til innkjøpsansvarlig består brukerutvalget av 3-4 personer som er 

relevante i forbindelse med den aktuelle anskaffelsen. Brukerutvalget har ansvaret for å 

gjennomgå konkurransegrunnlaget, utarbeide prisskjema og andre kravspesifikasjoner, 

besvare spørsmål, delta ved åpning av anbudsprosessene og ved valg av leverandør, delta 

under møter med leverandør samt bidra til implementering.
18

 

 

2.1.2 Leverandørfaktura 

 

En gjennomgang av Hammerfest kommunes leverandørreskontro for perioden 1. januar 2011 

til 31. desember 2011 viser 73 utbetalinger som overstiger 500 000 kr. For perioden 1. januar 

2011 til november 2012 viser leverandørreskontroen 65 utbetalinger som overstiger 500 000 

kr.
19

  

 

 

2.1.3 Retningslinjer for anskaffelser 
 

Hammerfest kommune har utarbeidet retningslinjer for innkjøp. Det framgår av intervju med 

innkjøpsansvarlig at retningslinjene er utarbeidet i 2009, og at dette er et dokument som er 

godt kjent for alle virksomhetslederne i kommunen. Retningslinjene omhandler blant annet 

framgangsmåte ved innkjøp, krav til leverandør, klagebehandling, ansvarsfordeling samt 

referanser til relevant lovverk.  

 

  

                                                 
17

 Jf. retningslinjer for innkjøp – Hammerfest kommune (2009) 
18

 Jf. retningslinjer for innkjøp – Hammerfest kommune (2009) 
19

 Her har vi kun sett på utbetalinger som overstiger 500 000 kr. Vi har ikke skilt mellom hvilke typer tjenester 

kommunen har betalt for (eksempelvis bygg og anlegg kontra varer og tjenester) i denne oversikten. 
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2.2 Søk i relevante databaser 
 

Kunngjøring er et virkemiddel for å gjøre leverandører i markedet oppmerksomme på 

anskaffelsen. Utgangspunktet er at hvis man tror at flere leverandører ønsker å konkurrere om 

en anskaffelse, så skal anskaffelsen offentliggjøres på en slik måte at ingen relevante 

leverandører bevisst blir forhindret fra å delta. På denne måten åpnes det for større 

konkurranse og gjennomsiktighet om offentlige anskaffelser, og det offentlige vil kunne få en 

bedre pris eller ytelse ved at flere konkurrerer om oppdragene. Reglene om gjennomføring av 

kunngjøring fremgår av forskriftens kapitel 9 og 18.
20

 

 

2.2.1 Database for offentlige innkjøp (Doffin) 
 

Database for offentlige innkjøp (Doffin) er et tjenestetilbud i regi av Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet (FAD).
21

 Kunngjøringspliktige anbudskonkurranser skal 

publiseres i Doffin, men anskaffelser under den nasjonale terskelverdien kan også publiseres 

frivillig i Doffin. Nettsiden skal hjelpe norske oppdragsgivere med å lage og legge ut 

kunngjøringer i samsvar med det norske regelverket. 

 

Søk i Doffin viser at Hammerfest kommune i tidsrommet 1. januar 2011 til november 2012 i 

alt hadde 24 kunngjøringer. Av disse er 19 relatert til anskaffelser av varer og tjenester. 11 av 

disse kunngjøringene er kunngjort i 2011 og 8 er kunngjort i 2012.  

 

2.2.2 Tenders Electronic Daily (TED) 
 

For anskaffelser over EØS-terskelverdiene
22

 er det krav om kunngjøring i TED-databasen, 

som er EUs offisielle kanal for kunngjøring av offentlige innkjøp. Leverandører fra hele EØS-

området vil på denne måten kunne være med i konkurransen. På samme måte har norske 

leverandører mulighet til å delta i konkurranser om leveranser til offentlige myndigheter i 

Europa.
23

 

 

Søk i TED viser at Hammerfest kommune i tidsrommet 1. januar 2011 til november 2012 i alt 

hadde fem kunngjøringer. Av disse er tre relatert til anskaffelser av varer og tjenester. Alle 

kunngjøringene er kunngjort i 2012. 

 

2.2.3 Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) 

 

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er et offentlig opprettet klageorgan som 

behandler saker om brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Regler for klagenemnda 

er fastsatt i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.
24

 

                                                 
20

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2012/veileder-til-reglene-om-offentlige-

anska/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska/10.html?id=476394  
21

 http://www.doffin.no/aboutus/aboutus_main.aspx  
22

 Terskelverdien for anskaffelser av varer og tjenester er 1,6 mill. kr. eks. mva. (2010/2011) 
23

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2012/veileder-til-reglene-om-offentlige-

anska/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska/10.html?id=476394#  
24

 http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20021115-1288.html  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2012/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska/10.html?id=476394
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2012/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska/10.html?id=476394
http://www.doffin.no/aboutus/aboutus_main.aspx
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2012/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska/10.html?id=476394
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2012/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska/10.html?id=476394
http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20021115-1288.html
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Søk på avgjorte saker i KOFA for perioden 1. januar 2011 til november 2012 viser fire 

avgjorte saker der Hammerfest kommune er den innklagede virksomhet. Tre av sakene er 

avgjort i 2011, og én i 2012.  

 

I en av klagesakene er Hammerfest kommune part fordi kommunen var en av syv kommuner i 

Vest-Finnmark som kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale 

med én leverandør om innkjøp av IKT-utstyr og tilhørende tjenester. Av klagenemndas 

avgjørelse av 12. mars 2012 framgår det at nemnda ikke fant brudd på regelverket i denne 

saken.  

 

De tre andre klagesakene omhandler anbudskonkurranser for anskaffelser av vikartjenester for 

helse- og omsorgssektoren. Av klagenemndas avgjørelser framgår det at nemnda har funnet 

brudd på lov eller forskrift om offentlige anskaffelser og dermed gitt klager medhold i 

samtlige klagesaker. 

 

2.3 Utvalgte anskaffelser 
 

I denne undersøkelsen har vi foretatt et tilfeldig utvalg av syv anskaffelser av varer og 

tjenester som er kunngjort i Doffin mellom 1. januar 2011 og november 2012.  

 

Anskaffelsene som er undersøkt er: 

 

 Levering av brød-, bake- og konditorvarer 

 Vikartjenester (primært til barnehage og SFO/skole) 

 Levering av IKT-utstyr 

 Levering av jubileumsgaver, julegaver og offisielle gaver 

 Bøker og læremidler til grunnskole 

 Rense- og vaskeritjenester 

 Tråkkemaskin 

 

Neste kapittel inneholder en gjennomgang av hver enkelt anskaffelse, samt en vurdering med 

bakgrunn i de åtte bestemmelsene som ble beskrevet under punkt 1.3.3.   
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3. ANSKAFFELSENE 

3.1 Levering av brød-, bake- og konditorvarer 

3.1.1 Anskaffelsens art og omfang 

 

Av kunngjøringen framgår det at Hammerfest kommune ved denne anskaffelsen skal få 

dekket det til enhver tid gjeldende behov for brød-, bake- og konditorvarer. Det framgår 

videre at det er sektor for kjøkkentjeneste som vil være den største forbrukeren.  

 

3.1.2 Kunngjøring 

 

Faktabeskrivelse 

Konkurransen om levering av brød-, bake- og konditorvarer ble kunngjort i den nasjonale 

databasen Doffin 14. februar 2011. 

 

Vurdering 

For anskaffelser med en verdi over den nasjonale terskelverdien på 500 000 kr og under EØS-

terskelverdi stilles det krav om kunngjøring i den nasjonale databasen Doffin. I dette ligger 

det at oppdragsgiver plikter å foreta en forsvarlig vurdering av anskaffelsens verdi for å 

vurdere om anskaffelsen kommer over eller under de aktuelle terskelverdiene, og for å kunne 

slå fast hvilke regler som gjelder for den aktuelle anskaffelsen.
25

 Anslått verdi på anskaffelsen 

av brød-, bake- og konditorvarer framgår ikke av kunngjøringen, men det framgår av 

anskaffelsesprotokollen at den totale verdien for den toårige rammeavtalen er anslått til å være 

1,1 til 1,2 mill. kr.  Hammerfest kommune har kunngjort konkurransen i henhold til 

kunngjøringsreglene som framgår av forskriften § 9-1. 

 

3.1.3 Anskaffelsesprosedyre 

 

Faktabeskrivelse 

Det framgår av kunngjøringen at konkurransen har blitt gjennomført som en åpen 

anbudskonkurranse. 

 

Vurdering 

Åpen anbudskonkurranse kan benyttes for anskaffelser både over og under den til enhver tid 

gjeldende terskelverdi. Den valgte anskaffelsesprosedyren er dermed i tråd med regelverket. 

 

3.1.4 Konkurransegrunnlag 

 

Faktabeskrivelse 

Konkurransegrunnlaget for anskaffelsen av brød-, bake- og konditorvarer inneholder blant 

annet opplysninger om valgt anskaffelsesprosedyre, hva oppdraget består av, krav til 

leverandøren, frist for innlevering av anbud (dag og klokkeslett), vedståelsesplikt, 

leveringsadresse og leveringssted, kriterier for tildeling av kontrakten, og opplysninger om på 

hvilket språk tilbudet skal være skrevet. 

                                                 
25

 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 45. 
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Vurdering 

Et konkurransegrunnlag er en utdyping av opplysningene som oppdragsgiver har angitt i 

kunngjøringen, og inneholder gjerne mer detaljerte krav til konkurransen, anskaffelsen 

og/eller kontraktsbetingelsene.
26

 Konkurransegrunnlaget skal inneholde en tilstrekkelig og 

fullstendig beskrivelse av:
27

 

 

- Hva som skal anskaffes 

- Hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt og hvordan konkurransen skal 

gjennomføres, herunder kriterier for tildeling av kontrakt 

- Hvordan tilbudene og eventuelle vedlegg skal utformes, endelig frist for mottak av 

tilbud (dag og klokkeslett) 

- Hvilke kontraktsbetingelser som gjelder for oppdraget 

 

Hammerfest kommune har utarbeidet et konkurransegrunnlag i tråd med bestemmelsene som 

framgår av forskriften § 8-1 (1).  

  

3.1.5 Kvalifikasjonskrav 

 

Faktabeskrivelse 

I kunngjøringen og i konkurransegrunnlaget blir det oppgitt at det stilles dokumentasjonskrav 

til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling. Dokumentasjonskravene er oppgitt til å 

gjelde firmaattest, skatteattest (merverdiavgift og skatt) og HMS-egenerklæring.  Det framgår 

videre av kunngjøringen at det stilles krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet. 

Dokumentasjonskravet knyttet til dette er foretakets siste årsberetning samt nyere 

opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall. Det stilles også krav til tilbyders 

tekniske og faglige kvalifikasjoner. Her er dokumentasjonskravet knyttet til foretakets 

viktigste leveranser de siste tre årene, samt redegjørelse for foretakets kvalitetssikringssystem. 

 

Vurdering 

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knytter seg til leverandørens egnethet til å levere 

den aktuelle anskaffelsen. Hammerfest kommune har stilt kvalifikasjonskrav for deltakelse i 

anbudskonkurransen i tråd med regelverket.
28

 Revisjonen har ikke kontrollert at den 

etterspurte dokumentasjonen er levert, men det framgår av anbudsprotokollen at tilbyder 

hadde alle kravspesifikasjoner vedlagt og at samtlige spesifikasjoner ble godkjent.  

 

3.1.6 Tildelingskriterier 

 

Faktabeskrivelse 

Det framgår av kunngjøringen at økonomisk mest fordelaktige tilbud vil bli valgt på bakgrunn 

av kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget inneholder et eget punkt 

som omhandler kriterier for valg av tilbud. Her framgår det at ved vurdering av det 

økonomisk mest fordelaktige tilbud vil kommunen vektlegge: 

 

                                                 
26

 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 116. 
27

 Jf. forskriften § 8-1 (1) 
28

 Etter forskriften § 3-3 skal alle norske leverandører som leverer tilbud fremlegge skatteattest ved anskaffelser 

som overstiger 100 000 kr. Den valgte leverandøren skal i tillegg fremlegge en HMS-egenerklæring 



Anskaffelser av varer og tjenester 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 16 

 

 Pris (vektes 35 %) 

 Varesortiment og kvalitet (vektes 20 %) 

 Oppfølging og opplæring (vektes 10 %) 

 Service, bestilling og leveringsdyktighet (vektes 35 %) 

 

Under hvert punkt finner vi nærmere beskrivelser av hva som inngår i de enkelte kriteriene. 

Det framgår også at leverandørene vil bli vurdert på en skala fra 1-10, hvor 10 er beste 

poengsum.  

 

Vurdering 

Tildelingen av en kontrakt i en åpen anbudskonkurranse skal enten skje på bakgrunn av 

hvilket tilbud som har lavest pris eller som er økonomisk mest fordelaktig ut fra oppgitte 

kriterier. Dersom en kontrakt skal tildeles leverandøren som har levert det økonomisk mest 

fordelaktige tilbudet, må oppdragsgiver på forhånd fastsette hvilke kriterier som vil bli 

vektlagt.
29

 

 

I denne aktuelle anbudskonkurransen hadde oppdragsgiver på forhånd oppgitt 

tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. Det framgikk også av kunngjøringen at det var 

det økonomisk mest fordelaktige tilbudet som ville bli vurdert på bakgrunn av kriterier fastsatt 

i konkurransegrunnlaget. Det framgår av anskaffelsesprotokollen at kommunen kun mottok 

tilbud fra en tilbyder. Det framgår videre av protokollen at vedkommende tilbyder hadde alle 

kravspesifikasjoner vedlagt og at alle spesifikasjonene ble godkjent.  

 

Etter revisjonens vurdering er bruken av tildelingskriterier i denne anbudskonkurransen i 

henhold til regelverket. 

 

3.1.7 Tidsfrister 

 

Faktabeskrivelse 

Anbudskonkurransen ble kunngjort i Doffin 14. februar 2011. Fristen for å levere tilbud var 

satt til klokken 12:00 den 23. mars 2011.  

 

Vurdering 

Forskriften setter ikke bestemte frister for anskaffelser under EØS-terskelverdi, men det heter 

at tilbudsfristen skal fastsettes slik at leverandørene får tilstrekkelig tid til å innhente 

nødvendig dokumentasjon, og foreta nødvendige undersøkelser og beregninger, jf. 

forskriftens § 10-1. Ved fastsettelse av frister bør oppdragsgiver imidlertid ta hensyn til 

anskaffelsens art, størrelse og kompleksitet.
30

 

 

Det er verd å påpeke at ved å sette for korte frister kan en kommune risikere å miste 

kvalifiserte leverandører, men dette synes ikke å være tilfellet for den aktuelle 

anbudskonkurransen. Levering av brød-, bake- og konditorvarer er en relativt avgrenset og 

ukomplisert anskaffelse, og den fastsatte fristen på i overkant av fem uker vurderes derfor 

som passende. 

                                                 
29

 Dersom tildelingskriteriene blir vektet ulikt skal oppdragsgiver oppgi den relative vektingen. 
30

 Jf. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (2006/2012), s. 142. 
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3.1.8 Avslutning av konkurransen 

 

Faktabeskrivelse 

Det framgår av anskaffelsesprotokollen at det kom inn ett tilbud på levering av brød-, bake- 

og konditorvarer til Hammerfest kommune. I følge innkjøpsansvarlig i kommunen ble 

leverandøren informert om tildelingen av kontrakt per epost før kontrakten ble signert. 

 

Vurdering 

Meddelelse om hvilken leverandør som tildeles kontrakt skal være skriftlig. Hovedhensikten 

med skriftlig meddelelse er at andre tilbydere skal bli gitt muligheten til å ta stilling til 

beslutningen, og vurdere eventuell klage. Det er ikke noen unntak for anbudskonkurranser der 

det kun er en tilbyder. Det stilles ikke spesifikke krav til hvilken form en meddelelse skal ha, 

utover at den skal være skriftlig. Hammerfest kommune har dermed avsluttet 

anbudskonkurransen i tråd med regelverket.  

 

3.1.9 Protokoll 

 

Faktabeskrivelse 

Hammerfest kommune har ført anskaffelsesprotokoll for konkurransen. Av protokollen 

framgår det at tilbyder hadde alle kravspesifikasjoner dokumentert og vedlagt i tilbudet som 

ble levert. Alle spesifikasjonene ble godkjent. Av protokollen framgår også navnet på 

leverandøren som leverte tilbudet og som ble valgt som leverandør av brød-, bake- og 

konditorvarer. Det er imidlertid ikke oppgitt hvilken tilbudspris den valgte leverandøren har 

gitt. To ansatte i kommunen deltok under anbudsprosessen.  

 

Vurdering 

Ved alle anskaffelser som overstiger kr 100 000 skal oppdragsgiver føre protokoll. 

Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold ved og alle viktige beslutninger som har blitt 

fattet i løpet av anskaffelsesprosessen. Formålet ved kravet om protokollføring er å gjøre det 

mulig i ettertid å kontrollere at konkurransen har vært gjennomført i tråd med regelverket, og 

at lovens krav om gjennomsiktighet og etterprøvbarhet blir oppfylt. 

Minstekravet til innhold er at protokollen omfatter opplysningene som framgår av forskriftens 

vedlegg 3 (anskaffelser mellom 100 000 og 500 000 kr) eller 4 (anskaffelser over 500 000 kr).  

Denne anskaffelsen overstiger 500 000 kr, og vil dermed omfattes av vedlegg 4. Det framgår 

av vedlegg 4 at minstekravene er at virksomhetens (oppdragsgivers) navn og adresse framgår 

av protokollen. Av anskaffelsesprotokollen framgår imidlertid kun oppdragsgivers navn, ikke 

adresse, slik forskriften krever. Et annet minstekrav er at protokollen inneholder navn på og 

begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi. Anskaffelsesprotokollen inneholder 

navn på og begrunnelse for valgt leverandør, men ikke kontraktsverdi. Dette er et brudd på 

forskriften § 3-2 (2) som slår fast at punktene som framgår av vedlegg 4 er minstekrav til 

hvilke opplysninger som skal framgå av anskaffelsesprotokollen. 

 

I anskaffelsesprotokollen er kunngjøringsdato i Doffin oppgitt til å være 11. februar 2011. Av 

kunngjøringen i Doffin framgår det imidlertid at kunngjøringsdato er 14. februar 2011.  

 

Protokollen viser videre til forskriftens del III vedrørende regler for gjennomføringen. Del III 

av forskriften omfatter anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Anslått verdi for denne 

anskaffelsen er imidlertid under EØS-terskelverdien (1,6 mill. kr), og anskaffelsen omfattes 

dermed av forskriftens del II. 
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3.1.10 Delkonklusjon 

 

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor har revisjonen konkludert med at Hammerfest 

kommune i all hovedsak har fulgt forskrift om offentlige anskaffelser i denne 

anbudskonkurransen. Anskaffelsesprotokollen inneholder imidlertid ikke fullt ut opplysninger 

i tråd med minstekravet som framgår av forskriften. 

 

Anskaffelsesprotokollen mangler: 

 

 Adresse for oppdragsgiver 

 Verdi på tildelt kontrakt 

 

3.2 Vikartjenester 

3.2.1 Anskaffelsens art og omfang 

 

Av konkurransegrunnlaget framgår det at avtalen skal omfatte innkjøp av vikartjenester. 

Vikartjenestene benyttes både i forbindelse med vikarer i eksisterende stillingshjemler ved 

fravær og for å løse oppgaver utenfor stillingshjemler som oppdragsgiver av ulike grunner i 

perioder ikke har kapasitet til å ta selv.  

 

Oppdragsgivers behov er primært vikarer som assistenter til barnehager og SFO/skole. 

Sporadisk innleie av vikarer til sekretærfunksjoner, sentralbord og eventuelt andre 

yrkesgrupper kan også forekomme.  

 

3.2.2 Kunngjøring 

 

Faktabeskrivelse 

Konkurransen vedrørende anskaffelse av vikartjenester til Hammerfest kommune ble 

kunngjort i den nasjonale databasen Doffin den 26. september 2011 og i den europeiske 

databasen TED den 28. september 2011. 

 

Vurdering 

Det er verdien på anskaffelsen som er styrende for kravet til kunngjøring. For innkjøp over 

den nasjonale terskelverdien på 500 000 kr stilles det krav om kunngjøring i den nasjonale 

databasen Doffin. For innkjøp som overstiger EØS-terskelverdien på 1,6 mill. kr
31

 stilles det 

krav om kunngjøring i den europeiske databasen TED. 

 

Det framgår av kunngjøringen i Doffin at den toårige rammeavtalen totalt er anslått til å være 

verd mellom 8 og 12 mill. kr. Anskaffelsen krever kunngjøring i TED. Hammerfest kommune 

har dermed kunngjort anbudskonkurransen i tråd med regelverket.  

 

                                                 
31

 Gjeldende terskelverdi fra 1. mars 2010 

(http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser/terskelverdier-

20102011.html?id=686911)  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser/terskelverdier-20102011.html?id=686911
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser/terskelverdier-20102011.html?id=686911
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3.2.3 Anskaffelsesprosedyre 

 

Faktabeskrivelse 

Av kunngjøringa i Doffin ser vi at konkurransen har blitt gjennomført som en åpen 

anbudskonkurranse. 

 

Vurdering 

Det framgår av forskriften at åpen anbudskonkurranse kan benyttes for anskaffelser over og 

under terskelverdi. Hovedregelen ved anskaffelser over EØS-terskelverdiene er i henhold til 

forskriftens del III at det skal benyttes åpen eller begrenset anbudskonkurranse, jf. forskriften 

§ 14-1 (1). 

 

En gjennomgang av dokumentasjon viser at anskaffelsen ble gjennomført som en åpen 

anbudskonkurranse. Det vil si at valgt anskaffelsesprosedyre var i henhold til regelverket. 

 

3.2.4 Konkurransegrunnlag 

 

Faktabeskrivelse 

Hammerfest kommune har utarbeidet et eget konkurransegrunnlag for anskaffelsen av 

vikartjenester. Av konkurransegrunnlaget framgår det hva oppdraget består av, hvilke krav 

kommunen stiller til leverandøren, stillingsbeskrivelser for de aktuelle stillingene der det er 

behov for vikarer, informasjon om hvordan tildelingskriteriene vektes samt en oversikt over 

virksomhetene som har vikarbehov og hvilke arbeidsområder som er aktuelle.  

 

Vurdering 

For å sikre kravene til forutberegnelighet og gjennomsiktighet må oppdragsgiver beskrive 

tydelig i kunngjøringen og/eller konkurransegrunnlaget hvilke betingelser som gjelder for 

anbudskonkurransen.
32

 Når anskaffelsen følger reglene i forskriftens del III må det utarbeides 

et konkurransegrunnlag som utfyller kunngjøringen. 

 

Anskaffelsen av vikartjenester til Hammerfest kommune er en anskaffelse som reguleres av 

forskriftens del III. Det betyr at oppdragsgiver er pålagt å utarbeide et eget 

konkurransegrunnlag i tillegg til kunngjøringene. 

 

Etter revisjonens vurdering har kommunen utarbeidet konkurransegrunnlag i tråd med 

forskriften § 17-1 (1).  

 

3.2.5 Kvalifikasjonskrav 

 

Faktabeskrivelse 

I kunngjøringen i Doffin blir det oppgitt at kravene for å delta i konkurransen er innlevering 

av firmaattest, skatte- og momsattest og HMS-egenerklæring. Videre stilles det krav knyttet 

til leverandørens finansielle og økonomiske kapasitet, samt til tekniske og faglige 

kvalifikasjoner. Det framgår av anskaffelsesprotokollen at kommunen mottok tilbud fra én 

leverandør, og at den aktuelle leverandøren har levert godkjente kravspesifikasjoner. 
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 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 116 
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Vurdering 

Hammerfest kommune har stilt krav til leverandører som ønsker å delta i 

anbudskonkurransen, og det framgår av anskaffelsesprotokollen at dokumentene som den 

aktuelle leverandøren har sendt inn tilfredsstiller kravene for å delta i konkurransen. Bruken 

av kvalifikasjonskrav er dermed i tråd med regelverket. 

 

3.2.6 Tildelingskriterier 

 

Faktabeskrivelse 

Av konkurransegrunnlaget og kunngjøringen i Doffin framgår det at tildeling vil basere seg på 

det økonomiske mest fordelaktige tilbudet. Videre framgår det av kunngjøringen at tildelingen 

vil skje på bakgrunn av kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget. Vi ser av 

konkurransegrunnlaget at tildelingskriteriene er pris, service/tilgjengelighet, 

kvalitet/behandlingstid og levering. Vektingen av kriteriene framgår også av 

konkurransegrunnlaget.  

 

Vurdering 

Hvilke kriterier som er avgjørende for hvilken leverandør som blir tildelt kontrakt skal framgå 

av kunngjøringen og/eller konkurransegrunnlaget. Tildelingen skal enten skje på bakgrunn av 

hvilket tilbud som har lavest pris eller hvilket tilbud som samlet sett er økonomisk mest 

fordelaktig ut fra gitte kriterier. I denne anbudskonkurransen ble tildelingskriteriet oppgitt til å 

være økonomisk mest fordelaktig ut fra gitte kriterier. Kommunen fikk inn tilbud fra én 

leverandør, og denne leverandøren ble tildelt kontrakten. Hammerfest kommunes bruk av 

tildelingskriterier er i tråd med regelverket. 

 

3.2.7 Tidsfrister 

 

Faktabeskrivelse 

Konkurransen vedrørende anskaffelse av vikartjenester til Hammerfest kommune ble 

kunngjort i den nasjonale databasen Doffin den 26. september 2011 og i den europeiske 

databasen TED den 28. september 2011. Fristen for å levere tilbud var satt til 18. november 

2011. Vedståelsesfristen var satt til 90 dager. 

 

Vurdering 

For anskaffelser over EØS-terskelverdiene er det regulert hvilke frister som gjelder i 

forskriftens kapittel 19. Det er fastsatt minimumsfrister som oppdragsgiver som hovedregel 

må overholde, som varierer etter hvilken anskaffelsesprosedyre som følges, jf. §§ 19-1 til 19-

4. Ved åpen anbudskonkurranse skal fristen for mottak av tilbud være minst 45 dager fra den 

dagen kunngjøringen ble sendt til TED-databasen. Kunngjøringen i TED er registrert den 28. 

september 2011, og fristen for å sende inn tilbud eller anmodning om deltakelse var satt til 18. 

november 2011. Dette utgjør en tidsramme på syv uker/51 dager. Hammerfest kommune har 

dermed handlet i samsvar med bestemmelsene i forskriften.  

 

Vedståelsesfristen skal regnes fra den dato oppdragsgiver har valgt leverandør og er i følge 

forskriften § 10-2 satt til 30 dager dersom annet ikke er oppgitt. I denne anbudskonkurransen 

var vedståelsesfrist satt til 90 dager/tre måneder. I løpet av denne gitte perioden skal 

kommunen ha vurdert alle tilbud, meddelt leverandørene og inngått kontrakt. Revisjonen 

vurderer den gitte vedståelsesfristen på 90 dager som passende med tanke på at leverandøren 
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som tildeles kontrakt skal gis tid til å gjennomgå og vurdere beslutningen til oppdragsgiver og 

de andre leverandørene til å klage.  

 

3.2.8 Avslutning av konkurransen 

 

Faktabeskrivelse 

Anskaffelsesprotokollen viser at kommunen kun fikk inn tilbud fra én leverandør. I følge 

innkjøpsansvarlig i kommunen ble leverandøren informert om tildelingen av kontrakt per 

epost før kontrakten ble signert. 

 

Vurdering 

Meddelelse om hvilken leverandør som tildeles kontrakt skal sendes skriftlig til samtlige 

deltakere i anbudskonkurransen. Hensikten er å sikre lovens grunnleggende krav om 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet – også i tilfeller der det bare er én tilbyder. Det stilles 

ikke spesifikke krav til hvilken form meddelelsen skal ha, utover at den skal være skriftlig. 

Hammerfest kommune har dermed avsluttet anbudskonkurransen i tråd med regelverket.  

 

3.2.9 Protokoll 

 

Faktabeskrivelse 

Hammerfest kommune har ført anskaffelsesprotokoll for konkurransen. Av protokollen 

framgår det at tilbyder hadde alle kravspesifikasjoner dokumentert og vedlagt i tilbudet som 

ble levert. Alle spesifikasjonene ble godkjent. Av protokollen framgår også navnet på 

leverandøren som leverte tilbudet og som ble valgt som leverandør av vikartjenester til 

kommunen. Det er imidlertid ikke oppgitt hvilken tilbudspris den valgte leverandøren har gitt. 

Tre ansatte i kommunen deltok under anbudsprosessen.  

 

Vurdering 

Ved alle anskaffelser som overstiger kr 100 000 skal oppdragsgiver føre protokoll. 

Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold ved og alle viktige beslutninger som har blitt 

fattet i løpet av anskaffelsesprosessen. Anskaffelsen av vikartjenester overstiger 500 000 kr og 

omfattes dermed av forskriftens vedlegg 4. Det framgår av vedlegget at oppdragsgivers navn 

og adresse skal framgå av protokollen. Av anskaffelsesprotokollen framgår imidlertid kun 

oppdragsgivers navn, ikke adresse. Et annet minstekrav er at protokollen inneholder navn på 

og begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi. Anskaffelsesprotokollen inneholder 

navn på og begrunnelse for valgt leverandør, men ikke kontraktsverdi. Dette er to brudd på 

forskriften § 3-2 (2) som slår fast at punktene som framgår av vedlegg 4 er minstekrav til 

hvilke opplysninger som skal framgå av anskaffelsesprotokollen. 

 

Videre er det verd å påpeke at kunngjøringsdatoen som framgår av anskaffelsesprotokollen er 

oppgitt til å være 24. oktober 2011. Av kunngjøringen i Doffin framgår det imidlertid at 

kunngjøringsdatoen var 26. september 2011. Kunngjøringsdato i TED var 28. september 

2011. 
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3.2.10 Delkonklusjon 

 

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor har revisjonen konkludert med at Hammerfest 

kommune i all hovedsak har fulgt forskrift om offentlige anskaffelser i denne 

anbudskonkurransen. Anskaffelsesprotokollen inneholder imidlertid ikke fullt ut opplysninger 

i tråd med minstekravet som framgår av forskriften. 

 

Anskaffelsesprotokollen mangler: 

 

 Adresse for oppdragsgiver 

 Verdi på tildelt kontrakt 

 

3.3 Levering av IKT-utstyr 

3.3.1 Anskaffelsens art og omfang 

 

Det framgår av konkurransegrunnlaget at Hammerfest kommune (med kommunale foretak) 

ønsker en midlertidig leverandør av IKT-utstyr. Ifølge kontrakten med valgt leverandør vil 

avtaleperioden vare inntil seks måneder, eller inntil KOFA-sak og eventuelle klager på 

KOFA-saken er avgjort.
33

 

 

IKT-utstyr defineres i konkurransegrunnlaget som «(…) en samlebetegnelse på datamaskiner 

og tilhørende utstyr som dataskjerm (eller monitor), tastatur, mus, skrivere (printer-e), 

skannere (scanner-e) osv. Datautstyr er det tekniske grunnlaget for informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi.»  

 

3.3.2 Kunngjøring 

 

Faktabeskrivelse 
Anskaffelsen av IKT-utstyr til Hammerfest kommune ble kunngjort i den nasjonale databasen 

Doffin den 15. februar 2012.  

 

Vurdering 

Oppdragsgivere er pliktige til å gjøre et anslag over anskaffelsens verdi. Anskaffelser med 

verdi over 500 000 kr skal kunngjøres i Doffin. Dersom verdien på anskaffelsen overstiger 

EØS-terskelverdien (1,6 mill. kr) skal den også kunngjøres i den europeiske databasen TED. 

Det framgår av konkurransegrunnlaget at kommunen anslår verdien på anskaffelsen til å være 

1,2 mill. kr. Hammerfest kommune har dermed kunngjort anskaffelsen i tråd med forskriftens 

krav.  

                                                 
33

 Kommunene Alta, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Hammerfest, Hasvik, Nordkapp, Kautokeino, Porsanger, 

Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Nesseby, Sør-Varanger og Vadsø kunngjorde 27. juni 2011 en åpen 

anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale med én leverandør om innkjøp av IKT-utstyr og tilhørende 

tjenester. Anskaffelsen var benevnt "Digitalt førstevalg Finnmark". Tildelingen av kontrakt ble klaget inn til 

KOFA, og klager anførte en rekke grunnlag for at tilbudene fra de øvrige tilbyderne skulle vært avvist. Disse 

førte imidlertid ikke fram. Klagenemnda konkluderte i sin avgjørelse av 12. mars 2012 (sak 2011/308) med at de 

innklagede kommunene ikke hadde brutt regelverket om offentlige anskaffelser. 
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3.3.3 Anskaffelsesprosedyre 

 

Faktabeskrivelse 

Det framgår av konkurransegrunnlaget og kunngjøringen at anskaffelsen skal gjennomføres 

som en åpen anbudskonkurranse. 

 

Vurdering 

En åpen anbudskonkurranse er alltid en lovlig konkurranseform, og kan benyttes for 

anskaffelser både under og over EØS-terskelverdi. Anskaffelsen av IKT-utstyr til Hammerfest 

kommune ble gjennomført som en åpen anbudskonkurranse, og valgt anskaffelsesprosedyre 

var dermed i henhold til regelverket. 

  

3.3.4 Konkurransegrunnlag 

 

Faktabeskrivelse 

Hammerfest kommune har utarbeidet et eget konkurransegrunnlag for anskaffelsen av IKT-

utstyr. Av konkurransegrunnlaget framgår det hva oppdraget består av, instruks til anbyder, 

krav til kvalifikasjoner, produkter, tjenester og anbud, samt tildelingskriterier. 

 

Vurdering 

Konkurransegrunnlaget skal, sammen med kunngjøringen, inneholde all nødvendig 

informasjon om anbudskonkurransen. Konkurransegrunnlaget for den aktuelle konkurransen 

inneholder kravspesifikasjon, vilkår for leverandøren, leverings- og betalingsbetingelser, 

frister og konkurranseform. Konkurransegrunnlaget inneholder også konkrete og spesifikke 

krav til produktene og tjenestene, med beskrivelser av datamaskinene, nettbrettene og 

skriverne som ønskes. Etter revisjonens vurdering har kommunen utarbeidet 

konkurransegrunnlag i tråd med forskriftens krav.  

 

3.3.5 Kvalifikasjonskrav 

 

Faktabeskrivelse 

Hammerfest kommune har stilt krav til leverandørene for at de skal kunne delta i 

anbudskonkurransen. Disse kravene framkommer under punktet III.2 Kvalifikasjonskrav i 

kunngjøringen, og under punktet 3. Kvalifikasjonskrav i konkurransegrunnlaget. Sistnevnte er 

en utdypning av opplysningene som framkommer av kunngjøringen.  

De obligatoriske og ufravikelige kravene er at leverandøren skal ha ordnede forhold med 

hensyn til skatte- og merverdiinnbetaling samt et fungerende HMS-system. Dette skal 

dokumenteres ved å levere skatteattest, merverdiavgiftsattest og HMS-egenerklæring. Videre 

stilles det krav om at leverandøren skal være et lovlig etablert foretak og at leverandøren har 

økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget. Videre stilles det krav til leverandørens 

tekniske og faglige kvalifikasjoner. Alle krav skal være innfridd og dokumentasjon på dette 

skal legges ved tilbudet. Manglende dokumentasjon vil føre til avvisning.
34

  

 

 

 

                                                 
34

 Et anbud skal avvises når (…) det inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjon i kunngjøringen eller i 

konkurransegrunnlaget, jf. punkt 7.5.1 Obligatoriske avvisningsgrunner, s. 14, i konkurransegrunnlaget. 
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Vurdering 

Formålet med å stille kvalifikasjonskrav er å sikre at leverandøren har det nødvendige 

grunnlaget for å gjennomføre avtalen.  

 

Konkurransegrunnlaget og kunngjøringen viser at det ble stilt krav til leverandørene for å 

delta i konkurransen. Videre viser anskaffelsesprotokollen at kommunen fikk tilbud fra to 

leverandører som begge har levert godkjent dokumentasjon på samtlige kvalifikasjonskrav. 

Revisjonen har ingen merknader til kommunens bruk av kvalifikasjonskrav.  

 

3.3.6 Tildelingskriterier 

 

Faktabeskrivelse 

Av konkurransegrunnlaget og kunngjøringen kan en lese at tilbud vil vurderes med 

utgangspunkt i laveste pris. Det er ikke fastsatt andre kriterier.  

 

Vurdering 

Tildelingskriterier er de kriteriene som leverandørenes tilbud vurderes etter. Disse kriteriene 

skal framgå av konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen, og oppdragsgiver har ikke lov til å 

vektlegge andre kriterier enn de som er oppgitt. Formålet med tildelingskriterier er å avgjøre 

hvilket tilbud som er best. Tildelingen av kontrakt skal skje på bakgrunn av laveste pris eller 

økonomisk mest fordelaktig tilbud basert på oppgitte kriterier.  

 

Det framgår klart av både konkurransegrunnlaget og kunngjøringen at tildelingskriteriet for 

denne anbudskonkurransen er laveste pris, og at det ikke er fastsatt andre kriterier som en del 

av vurderingen. For å vurdere laveste pris har kommunen bedt tilbydere om å utfylle et 

prisskjema som skal være vedlagt tilbudet. 

 

Av anskaffelsesprotokollen kan en lese at saksbehandler for den aktuelle anskaffelsen har 

gjennomgått tilbudene med de prisene som leverandørene har oppgitt i prisskjema. Prisene er 

ganget opp med antatt forbruk og saksbehandleren har slik kommet fram til samlet pris. 

Leverandøren som ble tilbudt kontrakt lå 2,04 % under den andre leverandøren i pris. 

Tildelingen av kontrakt har dermed skjedd på bakgrunn av tildelingskriteriet som var oppgitt i 

både konkurransegrunnlag og kunngjøring.  

 

Kommunens bruk av tildelingskriterier er i tråd med regelverket, og revisjonen har ingen 

merknader til dette. 

 

3.3.7 Tidsfrister 

 

Faktabeskrivelse 

Konkurransen vedrørende anskaffelse av IKT-utstyr til Hammerfest kommune ble kunngjort i 

den nasjonale databasen Doffin den 15. februar 2012. Fristen for å levere tilbud var satt til 15. 

mars 2012. Vedståelsesfristen var satt til 90 dager. 

 

Vurdering 

For anskaffelser under terskelverdiene er det ikke satt bestemte minimumsfrister. I disse 

tilfellene må det gjøres vurderinger knyttet til den enkelte anskaffelsen. Ved fastsettelse av 

frist bør oppdragsgiver ta hensyn til anskaffelsens art, størrelse og kompleksitet, hvor 
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omfattende tilbud som skal leveres, særlige forhold som tilsier at det er behov for en rask 

gjennomføring av anskaffelsen, samt hvor mange virkedager fristen vil gi.
35

 

 

Anskaffelsen av IKT-utstyr er en relativt lite kompleks anskaffelse der leverandørene ikke vil 

ha behov for å gjøre grundige undersøkelser for å kunne utarbeide et tilbud. Videre er 

anskaffelsen grundig beskrevet i konkurransegrunnlaget.  

 

Kunngjøringen i Doffin er registrert den 15. februar 2012, og fristen for å sende inn tilbud 

eller anmodning om deltakelse var satt til 15. mars 2012. Dette utgjør en tidsramme på fire 

uker/29 dager. Revisjonen vurderer denne tidsfristen som tilstrekkelig for leverandørene til å 

innhente nødvendig dokumentasjon, samt foreta nødvendige undersøkelser og beregninger. Vi 

har ingen merknader til fastsettelsen av tidsfrist i denne anbudskonkurransen. 

 
3.3.8 Avslutning av konkurransen 

 

Faktabeskrivelse 

Det framgår av anskaffelsesprotokollen at meddelelsesbrev er sendt 19. mars 2012. 

Klagefristen var satt til 26. mars 2012, og utgjør dermed syv dager. Det framgår av 

protokollen at oppdragsgiver ikke mottok klager vedrørende tildelingen.  

 

Vurdering 

I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser skal oppdragsgivers beslutning om hvilken 

leverandør som tildeles kontrakt meddeles samtlige deltakere i rimelig tid før kontrakt inngås. 

Meddelelsen skal være skriftlig og oversendes alle deltakerne samtidig. Av meddelelsen skal 

det framgå hva som er begrunnelsen for valget, samt hva som er fristen for å klage over 

beslutningen, jf. forskriften § 13-3.  

 

I denne anbudskonkurransen var det to leverandører som leverte tilbud. Både tilsagnsbrev og 

avslagsbrev er datert 19. mars 2012. Av begge meddelelsesbrevene framgår det hvilken 

leverandør som er tildelt kontrakt, og en begrunnelse for tildelingen. I denne 

anbudskonkurransen var pris det eneste tildelingskriteriet, og dette er følgelig begrunnelsen 

for tildelingen. Meddelelsesbrevene inneholder også klagefrist. Klagefristens lengde reguleres 

ikke direkte i anskaffelsesforskriften, men må etter praksis i KOFA settes ut fra 

saksomstendigheter og rimelighetshensyn.
36

 Det var fastsatt klagefrist på syv dager, noe som 

er under de fristkrav som er lagt til grunn i avgjørelser i KOFA.
37

 Revisjonen vurderer derfor 

klagefristen som for kort. 

 
3.3.9 Protokoll 

 

Faktabeskrivelse 

Hammerfest kommune har ført anskaffelsesprotokoll for anbudskonkurransen. Av protokollen 

framgår det at de to leverandørene som leverte tilbud hadde alle kravspesifikasjoner 

dokumentert og vedlagt, og at disse ble godkjent. Av protokollen framgår også navnet på 

leverandørene og samlet pris på hvert av tilbudene. Klagefristen er oppgitt, og protokollen 

                                                 
35

 Jf. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 142. 
36

 Se KOFA-sak 2011/83, premiss 57. 
37

 Se KOFA-sak 2011/83, premiss 57. Det framgår her at en frist på ti dager normalt vil være tilstrekkelig lang. 
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viser at kommunen ikke mottok klager på avgjørelsen. To ansatte i kommunen deltok under 

anbudsprosessen.  

 

Vurdering 

Oppdragsgiver skal føre protokoll for alle anskaffelser som overstiger 100 000 kr. Protokollen 

skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen.  

 

Hammerfest kommune har ført protokoll fra anskaffelsen av IKT-utstyr. Protokollen 

inneholder opplysninger om hva som skal anskaffes, anslått verdi på kontrakten, begrunnelse 

for valg av leverandør og kontraktsverdi.  Anskaffelsen av vikartjenester overstiger 500 000 

kr og omfattes dermed av forskriftens vedlegg 4. Det framgår av vedlegget at oppdragsgivers 

navn og adresse skal framgå av protokollen. Av anskaffelsesprotokollen framgår imidlertid 

kun oppdragsgivers navn, ikke adresse. Et annet minstekrav er at protokollen inneholder navn 

på og begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi. Anskaffelsesprotokollen 

inneholder navn på og begrunnelse for valgt leverandør, men ikke kontraktsverdi. Dette er 

brudd på forskriften § 3-2 (2) som slår fast at punktene som framgår av vedlegg 4 er 

minstekrav til hvilke opplysninger som skal framgå av anskaffelsesprotokollen. 

 

3.3.10 Delkonklusjon 

 

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor har revisjonen konkludert med at Hammerfest 

kommune i all hovedsak har fulgt forskrift om offentlige anskaffelser i denne 

anbudskonkurransen. Klagefristen er imidlertid ikke i tråd med fristkrav som er lagt til grunn i 

avgjørelser i KOFA. Videre inneholder anskaffelsesprotokollen ikke fullt ut opplysninger i 

tråd med minstekravet som framgår av forskriften.  

 

3.4 Levering av jubileumsgaver, julegaver og offisielle gaver 

3.4.1 Anskaffelsens art og omfang 

 

Det framgår av konkurransegrunnlaget at Hammerfest kommune gjennom denne 

konkurransen ønsker å inngå kontrakt om levering av jubileumsgaver til ansatte som har 

arbeidet i kommunen i 25, 30 og 40 år. Utdelingen av gavene skjer vanligvis i november. 

Videre omfatter anskaffelsen levering av julegaver til ansatte i kommunen og levering av 

gaver og profilprodukter til bruk for Hammerfest kommune som offisielle gaver.  

 

3.4.2 Kunngjøring 

 

Faktabeskrivelse 

Konkurransen vedrørende anskaffelsen av jubileumsgaver, julegaver og offisielle gaver til 

Hammerfest kommune ble kunngjort i den nasjonale databasen Doffin den 30. mars 2012.  
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Vurdering 

Anskaffelser med verdi over 500 000 kr skal kunngjøres i Doffin.
38

 Det framgår av 

kunngjøringen og konkurransegrunnlaget at den samlede totalverdien er anslått til å være 1,1 

mill. kr. eks. mva. Hammerfest kommune har dermed kunngjort anskaffelsen i tråd med 

regelverket.  

 
3.4.3 Anskaffelsesprosedyre 

 

Faktabeskrivelse 

Det framgår av konkurransegrunnlaget og kunngjøringen at anskaffelsen skal gjennomføres 

som en åpen anbudskonkurranse. 

 

Vurdering 

Uavhengig av hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes må oppdragsgiver sørge for å 

overholde lovens grunnleggende krav til konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Denne anskaffelsen reguleres av forskriftens del II, som 

angir tre ulike anskaffelsesprosedyrer for offentlige anskaffelser; åpen anbudskonkurranse, 

begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandlinger. Anskaffelsen av 

jubileumsgaver, julegaver og offisielle gaver er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. 

Anskaffelsesprosedyren som er benyttet er dermed i henhold til regelverket. 

 

3.4.4 Konkurransegrunnlag 

 

Faktabeskrivelse 

Hammerfest kommune har utarbeidet et eget konkurransegrunnlag for anskaffelsen av 

jubileumsgaver, julegaver og offisielle gaver. Av konkurransegrunnlaget framgår det hva 

formålet med anskaffelsen er, hva oppdraget består av, milepælsplan, frister, 

avvisningsgrunner og krav til leverandøren. Videre inneholder konkurransegrunnlaget en 

beskrivelse av kriteriene som vil vektlegges ved vurderingen av tilbudene. Det er også oppgitt 

hvordan de enkelte kriteriene vektes.  

 

Vurdering 

Konkurransegrunnlaget skal inneholde opplysninger om hvilke betingelser som gjelder for 

konkurransen, slik som hvilken ytelse som skal anskaffes og hvordan konkurransen skal 

gjennomføres. Konkurransegrunnlaget for denne anskaffelsen inneholder de opplysningene 

som kreves for anskaffelser over nasjonal terskelverdi. Revisjonen vurderer 

konkurransegrunnlaget som ryddig og informativt, og det inneholder de opplysningene som er 

av relevans for anbudskonkurransen. 

 

3.4.5 Kvalifikasjonskrav 

 

Faktabeskrivelse 

Det framgår av kunngjøringens punkt III.2 Kvalifikasjonskrav og punktene 3.3 

Dokumentasjonskrav og 3.4 Generelle krav i konkurransegrunnlaget at oppdragsgiver har stilt 

krav til leverandører som ønsket å delta i anbudskonkurransen. Konkurransegrunnlagets punkt 

                                                 
38

 FOA §§ 9-1 - 9-2, 18-1 – 18-4. 
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3.3.1 til og med 3.3.4 betegnes som absolutte basiskrav som må oppfylles for å delta i 

konkurransen.
39

 Kravene knytter seg til leverandørens tekniske kvalifikasjoner, og til 

leverandørenes finansielle og økonomiske stilling. De obligatoriske og ufravikelige kravene 

om skatteattest, merverdiavgiftsattest og HMS-egenerklæring framgår også av både 

kunngjøringen og konkurransegrunnlaget.  

 

Av anskaffelsesprotokollen framgår følgende oversikt over leverte dokumentasjonskrav: 

 
Tabell 3: Oversikt over leverte dokumentasjonskrav 

 Skatte- 

attest 

Mva.- 

attest 

HMS- 

egenerkl. 

Firma- 

attest 

Kredittvurd./ 

regnskap 

Lønns- 

og 

arb.vilkår 

Referanse Bemanning/ 

kompetanse 

Kvalitets- 

system 

Leverandør 1 Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Nei 

Leverandør 2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Leverandør 3 Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja 

Leverandør 4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Leverandør 5 Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei 

Leverandør 6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Leverandør 7 Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Ja Nei 

Leverandør 8 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Leverandør 9 Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Nei Nei 

Leverandør 

10 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 

 

Vurdering 

Formålet med å stille kvalifikasjonskrav er å sikre at leverandørene har det nødvendige 

grunnlaget for å gjennomføre kontrakten. I hovedsak skal kravene til leverandørenes 

kvalifikasjoner angis i kunngjøringen, men kan utdypes i konkurransegrunnlaget. Det skal 

alltid stilles krav om skatteattest, merverdiavgiftsattest og HMS- egenerklæring.  

Det framgår av både kunngjøringen i Doffin og konkurransegrunnlaget at Hammerfest 

kommune har stilt krav til leverandører som ønsket å delta i anbudskonkurransen. I 

konkurransegrunnlaget står det at kvalifikasjonskravene som listes opp i punkt 3.3.1 t.o.m. 

3.3.4 er absolutte basiskrav som må oppfylles for å delta i konkurransen. En sjekkliste i 

anskaffelsesprotokollen viser at av de ti leverandørene som leverte tilbud så var det kun fem 

leverandører som innfridde samtlige kvalifikasjonskrav. Til tross for at fem av leverandørene 

ikke innfridde alle kvalifikasjonskravene, viser protokollen at alle tilbydere har vært med i 

den videre prosessen. Protokollen gjengir en epost av 7. mai 2012 som er sendt ut til alle ti 

tilbydere, der det heter at «Vi har hatt åpning av anbudene 3. mai og alle tilbydere er 

kvalifisert til videre vurdering». Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som leverandørene må 

oppfylle for å delta i konkurransen, jf. forskriften § 8-4. Manglende oppfyllelse skal lede til 

avvisning.
40

 
41

 
42

 De fem leverandørene som ikke innfridde alle kvalifikasjonskravene skulle 

                                                 
39

 Konkurransegrunnlaget s. 7. 
40

 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 117. 
41

 3.3 Dokumentasjon- og kvalifikasjonskrav i konkurransegrunnlaget. 
42

 FOA § 20-12 
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derfor ikke vært med i den videre prosessen og vurderingen. Hammerfest kommune har brutt 

forskriften § 11-10 ved ikke å avvise leverandørene som ikke innfridde kvalifikasjonskravene. 

 

Det er imidlertid viktig å påpeke at leverandøren som ble tildelt kontrakt innfridde alle 

kvalifikasjonskravene.  

 

3.4.6 Tildelingskriterier 

 

Faktabeskrivelse 

I kunngjøringen heter det at tilbudet skal vurderes etter hva som er det økonomisk mest 

fordelaktige tilbud basert på kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget. Av 

konkurransegrunnlagets punkt 5. Kriterier for valg av tilbud framgår det at tildelingskriteriene 

er: 

1. Pris og kostnader (vektes 30 %) 

2. Estetisk uttrykk (vektes 60 %) 

3. Leveringssikkerhet, leveringsbetingelser og service (vektes 10 %) 

 

Vurdering 

Dersom tildeling av en kontrakt skjer på bakgrunn av andre kriterier enn laveste pris, skal 

disse oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Der oppdragsgiver på forhånd har 

fastsatt prioritering eller vekting av kriteriene, skal også dette angis i konkurransegrunnlaget 

eller kunngjøringen. I denne anbudskonkurransen var tildelingskriteriene oppgitt til å være det 

økonomisk mest fordelaktige tilbudet vurdert på grunnlag av gitte kriterier. Hammerfest 

kommune har fastsatt både hvilke kriterier som skal vektlegges og i hvor stor grad de enkelte 

kriteriene vektes. Revisjonen har ingen merknader til bruken av tildelingskriterier. 

 

3.4.7 Tidsfrister 

 

Faktabeskrivelse 

Konkurransen vedrørende anskaffelse av jubileumsgaver, julegaver og offisielle gaver til 

Hammerfest kommune ble kunngjort i den nasjonale databasen Doffin den 30. mars 2012. 

Fristen for å levere tilbud var satt til 30. april 2012. Vedståelsesfristen var satt til 90 dager. 

 

Vurdering 

Oppdragsgiver står relativt fritt til å fastsette hvilke frister som skal gjelde i en 

anbudskonkurranse. Fristene skal imidlertid fastsettes slik at leverandørene får tilstrekkelig tid 

til å innhente nødvendig informasjon, og foreta nødvendige undersøkelser og beregninger, jf. 

forskriften § 10-1.  

 

Tidsrammen i denne anbudskonkurransen utgjør fire uker/31 dager. Revisjonen vurderer 

denne tidsfristen som tilstrekkelig for leverandørene til å innhente nødvendig dokumentasjon, 

samt foreta nødvendige undersøkelser og beregninger. Vi har ingen merknader til fastsettelsen 

av tidsfrist i denne anbudskonkurransen. 
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3.4.8 Avslutning av konkurransen 

 

Faktabeskrivelse 

Revisjonen er forelagt meddelelsesbrevene som er sendt til leverandørene som deltok i 

anbudskonkurransen. I denne anbudskonkurransen var det ti leverandører som leverte tilbud. 

Både tilsagnsbrev og avslagsbrev er datert 3. juli 2012. Av meddelelsesbrevene framgår det 

hvilken leverandør som er tildelt kontrakt, og en begrunnelse for tildelingen. I denne 

anbudskonkurransen var tildelingskriteriene pris og kostnader, estetisk uttrykk og 

leveringssikkerhet, leveringsbetingelser og service. Meddelelsesbrevene inneholder en 

redegjørelse for hvordan de ulike leverandørene er vurdert og poengsatt i henhold til 

kriteriene. Meddelelsesbrevene inneholder også klagefrist, som var satt til 18. juli.  

 

Vurdering 

Oppdragsgivers beslutning om hvilken leverandør som tildeles kontrakt skal meddeles 

samtlige deltakere i rimelig tid før kontrakt inngås. Meddelelsen skal være skriftlig og 

oversendes alle deltakerne samtidig. Av meddelelsen skal det framgå hva som er 

begrunnelsen for valget, samt hva som er fristen for å klage over beslutningen, jf. forskriften § 

13-3. Revisjonens undersøkelse viser at det ble sendt meddelelsesbrev, og at brevene 

inneholdt de opplysninger som forskriften krever. Det var videre fastsatt klagefrist på 15 

dager, noe som er innenfor de fristkrav som er lagt til grunn i avgjørelser i KOFA.
43

 

Kontrakten ble ikke inngått før klagefristens utløp. 

 

Hammerfest kommune har avsluttet anbudskonkurransen i tråd med krav i forskriften. 

 

3.4.9 Protokoll 

 

Faktabeskrivelse 

Hammerfest kommune har ført anskaffelsesprotokoll for anbudskonkurransen. Av protokollen 

framgår det at kommunen mottok tilbud fra ti leverandører, og at fem av disse ti hadde alle 

kravspesifikasjoner dokumentert og vedlagt. Av protokollen framgår også navnet på 

leverandørene og hvilke produkter leverandørene har levert tilbud på. Protokollen inneholder 

også sammendrag fra de to møtene som er avholdt i brukerutvalget. 

 

Vurdering 

Oppdragsgiver skal føre protokoll for alle anskaffelser som overstiger 100 000 kr. Protokollen 

skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen.  

 

Hammerfest kommune har ført protokoll fra anskaffelsen av jubileumsgaver, julegaver og 

offisielle gaver. Protokollen inneholder opplysninger om kontraktens gjenstand, varighet og 

verdi, hvilke tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav som har vært gjeldende samt 

sammendrag fra to møter i brukerutvalget. Anskaffelsesprotokollen gir imidlertid kun 

opplysninger om oppdragsgivers navn, ikke adresse, slik det stilles krav om i forskriften § 3-2 

(2). Anskaffelsesprotokollen inneholder navn på og begrunnelse for valgt leverandør, men 

ikke kontraktsverdi. Dette er brudd på forskriften § 3-2 (2). 

 

 

                                                 
43

 Se KOFA-sak 2011/83, premiss 57. Her framgår det at en frist på ti dager normalt vil være tilstrekkelig lang. 



Anskaffelser av varer og tjenester 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 31 

 

3.4.10 Delkonklusjon 

 

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor har revisjonen konkludert med at Hammerfest 

kommune har brutt krav i forskrift om offentlige anskaffelser i denne anbudskonkurransen.  

 

Dette gjelder følgende forhold: 

 

 Kommunen har ikke avvist leverandører som ikke innfridde kvalifikasjonskravene. 

 Anskaffelsesprotokollen inneholder ikke fullt ut de opplysninger som forskriften 

krever. 

 

3.5 Bøker og læremidler til grunnskole, samt bøker til 
skolebibliotekene 
 

3.5.1 Anskaffelsens art og omfang  
 

Det framgår av konkurransegrunnlaget at oppdragsgiver (i dette tilfellet Alta kommune og 

Hammerfest kommune) ved denne anskaffelsen skal få dekket det til enhver tid gjeldende 

behov for innkjøp av bøker og læremidler til grunnskole, samt bøker til skolebibliotekene. 

Leveransen omfatter rammeavtale for levering av de aktuelle produktene. Oppdragsgivers 

målsetting/intensjon er å inngå en avtale hvor oppdragsgiver oppnår best mulig pris på varer 

av riktig kvalitet. De største forbrukerne i Hammerfest kommune vil være virksomheter i 

barn- og ungesektoren.  

 

3.5.2 Kunngjøring 

 

Faktabeskrivelse 

Konkurransen vedrørende anskaffelse av bøker og læremidler til Hammerfest kommune ble 

kunngjort i den nasjonale databasen Doffin den 7. september 2011 og i den europeiske 

databasen TED den 10. september 2011. 

 

Vurdering 

For innkjøp over den nasjonale terskelverdien på 500 000 kr stilles det krav om kunngjøring i 

Doffin. For innkjøp som overstiger EØS-terskelverdien på 1,6 mill. kr stilles det krav om 

kunngjøring i den europeiske databasen TED. 

 

Det framgår av kunngjøringen i Doffin at den toårige rammeavtalen totalt er anslått til å være 

verd mellom 5,6 og 8 mill. kr. Anskaffelsen krever da kunngjøring i TED. Hammerfest 

kommune har dermed kunngjort anbudskonkurransen i tråd med regelverket.  

 

3.5.3 Anskaffelsesprosedyre 

 

Faktabeskrivelse 

Det framgår av konkurransegrunnlaget og kunngjøringen i Doffin at anskaffelsen er 

gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. 
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Vurdering 

Denne anskaffelsen reguleres av forskriftens del III, som angir tre ulike 

anskaffelsesprosedyrer for offentlige anskaffelser; åpen anbudskonkurranse, begrenset 

anbudskonkurranse og konkurranse med forhandlinger. Anskaffelsen av bøker og læremidler 

er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. Anskaffelsesprosedyren som er benyttet er 

dermed i henhold til regelverket. 

  

3.5.4 Konkurransegrunnlag 

 

Faktabeskrivelse 

Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelsen av bøker og læremidler som blant 

annet inneholder opplysninger om anskaffelsen, instrukser til tilbydere, frist, 

kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon, tildelingskriterier, og verdi og varighet på kontrakten. 

Konkurransegrunnlaget inneholder også en oversikt over virksomhetene som vil benytte seg 

av avtalen, samt elevtall for skoleåret 2010/2011. 

 

Vurdering 

For å ivareta kravene til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og likebehandling må 

konkurransegrunnlaget være utformet på en klar, tydelig og nøyaktig måte. Sammen med 

kunngjøringen skal konkurransegrunnlaget gi leverandørene de opplysningene som er 

nødvendige for at de skal kunne utarbeide et fullstendig og fullverdig tilbud som har reell 

mulighet til å nå opp i konkurransen.
44

 

 

Konkurransegrunnlaget for denne anskaffelsen inneholder de opplysningene som kreves for 

anskaffelser over EØS-terskelverdi. Revisjonen vurderer konkurransegrunnlaget som ryddig 

og informativt, og det inneholder de opplysningene som er viktige og relevante for 

anbudskonkurransen. 

 

3.5.5 Kvalifikasjonskrav 

 

Faktabeskrivelse 

Av kunngjøringen i Doffin, punkt III.2 Kvalifikasjonskrav og punkt 4. Kvalifikasjonskrav i 

konkurransegrunnlaget at oppdragsgiver har stilt krav til leverandører som ønsket å delta i 

anbudskonkurransen. Kravene knytter seg til leverandørens tekniske kvalifikasjoner, og til 

leverandørenes finansielle og økonomiske stilling. De lovpålagte kravene om skatte- og 

merverdiavgiftsattest (gjelder norske tilbydere) og HMS-egenerklæring (gjelder samtlige 

tilbydere) framgår også av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget. Kunngjøringen i 

TED inneholder ingen opplysninger om kvalifikasjonskravene, men viser til kontaktpunkter 

der tilbydere kan henvende seg for å få opplysninger om anskaffelsen – inkludert 

kvalifikasjonskrav. 

 

Vurdering 

Kvalifikasjonskrav kan omhandle tekniske og faglige forhold, såvel som finansielle og 

økonomiske forhold, jf. forskriften § 17-4. Jo mer krevende ytelsen og leveransen er, desto 

strengere krav kan det stilles til leverandørenes kvalifikasjoner. Både kunngjøringen i Doffin 

og konkurransegrunnlaget viser at det ble stilt krav til leverandørene for å delta i 
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konkurransen. Videre viser anskaffelsesprotokollen at kommunen fikk tilbud fra tre 

leverandører
45

 som alle leverte godkjent dokumentasjon på samtlige kvalifikasjonskrav. 

Revisjonen har ingen merknader til kommunens bruk av kvalifikasjonskrav.  

 

3.5.6 Tildelingskriterier 

 

Faktagrunnlag 

Både i konkurransegrunnlaget og i kunngjøringen i Doffin er det oppgitt at oppdragsgiver vil 

velge det tilbudet som totalt sett innebærer det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. 

Kunngjøringen viser til konkurransegrunnlaget for utdyping av kriteriene som legges til grunn 

for tildeling av kontrakt. Punkt 8.1 Tildelingskriterier i konkurransegrunnlaget inneholder 

opplysninger om hvilke kriterier oppdragsgiver vil vektlegge, og punkt 8.2 Vektlegging av 

tildelingskriterier viser i hvor stor grad de enkelte kriteriene vil vektlegges (prosentvis 

vekting). 

 

Det framgår av konkurransegrunnlaget at tildelingskriteriene for denne anskaffelsen var: 

 

 Prisnivå og rabattbetingelser (vektes 40-50 %) 

 Kvalitet og produktutvalg (vektes 25 %) 

 Kompetanse og leveringsdyktighet (vektes 20-30 %) 

 Miljø (vektes 5 %) 

 

Vurdering 

Dersom en kontrakt skal tildeles leverandøren med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, 

må oppdragsgiver på forhånd fastsette de økonomiske og kvalitative kriteriene som samlet 

sett gjør det mulig å velge det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.  

 

Det framgår av vedleggene til anskaffelsesprotokollen at tildelingskriteriene er lagt til grunn 

for den endelige tildelingen av kontrakt, og vektet i henhold til det som framgår av 

konkurransegrunnlaget. Bruken av tildelingskriterier er i tråd med forskriften § 22-2. 

 

Dersom tildelingen av kontrakt skjer på bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, 

skal det benyttes kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kan for 

eksempel være kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, 

miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, og tid for 

levering eller ferdigstillelse, jf. forskriften § 22-2 (2). Tildelingskriteriene i denne 

anbudskonkurransen er dermed i tråd med regelverket. 

 

3.5.7 Tidsfrister 

 

Faktabeskrivelse 

Konkurransen vedrørende anskaffelse av bøker og læremidler ble kunngjort i den nasjonale 

databasen Doffin den 7. september 2011 og i TED-databasen den 10. september 2011. Fristen 

for å levere tilbud var satt til 21. oktober 2011. Vedståelsesfristen var satt til 90 dager. 
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Vurdering 

Det er fastsatt minimumsfrister for anskaffelser over EØS-terskelverdiene, men disse varierer 

etter hvilken anskaffelsesprosedyre som følges. Av forskriften § 19-1 framgår det at ved åpen 

anbudskonkurranse skal fristen for mottak av tilbud være minst 45 dager fra den dag 

kunngjøringen ble sendt til TED-databasen.
46

 Ved fastsettelsen av fristen skal det spesielt tas 

hensyn til kontraktens kompleksitet og tiden det tar å utarbeide tilbud. 

 

Fristen for å levere tilbud i denne anbudskonkurransen utgjør 44 dager, og er dermed ikke i 

tråd med minimumsfristen som framgår av forskriften § 19-1 (1).
47

 

 

3.5.8 Avslutning av konkurransen 

 

Faktabeskrivelse 

Revisjonen er forelagt meddelelsesbrevene som er sendt til leverandørene som deltok i 

anbudskonkurransen. Brevene er datert 4. november 2011. Meddelelsesbrevene som ble sendt 

ut til de berørte leverandørene inneholder en begrunnelse for tildeling av kontrakt. Det 

framgår hvilken leverandør som har scoret høyest på de enkelte tildelingskriteriene. Det 

framgår også at klagefrist er satt til 16. november 2011. 

 

Vurdering 

Beslutningen om hvilken leverandør som tildeles kontrakt skal meddeles til samtlige deltakere 

samtidig. Meddelelsen skal opplyse om hvilken leverandør (navnet) som ble tildelt kontrakt, 

samt en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskapet og relative fordeler i samsvar med 

angitte tildelingskriterier, jf. forskriften § 20-16. Meddelelsbrevene skal også informere om 

klagefrist.  

 

Vår undersøkelse viser at kommunen har sendt ut meddelelsesbrev til alle leverandørene som 

leverte tilbud, og at brevene inneholder de opplysninger som forskriften krever. Det var videre 

fastsatt klagefrist på 12 dager, noe som er innenfor de fristkrav som er lagt til grunn i 

avgjørelser i KOFA.
48

  

 

Hammerfest kommune har avsluttet anbudskonkurransen i tråd med regelverket. 

 

3.5.9 Protokoll 

 

Faktabeskrivelse 

Hammerfest kommune har ført anskaffelsesprotokoll for anbudskonkurransen. Av protokollen 

framgår det hva som er kontraktens gjenstand, varighet og verdi. Videre framgår det hvilke 

kvalifikasjonskrav som er stilt til tilbydere, samt at tildeling av kontrakt vil skje på bakgrunn 

av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Protokollen viser hvilke leverandører som 
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 I praksis skjer oversendelsen til TED samme dag som kunngjøringen skjer i Doffin (Amdal & Roll-Matthiesen 
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leverte tilbud, og hvordan leverandørenes tilbud ble rangert. Videre framgår navn på den 

valgte leverandøren og dato for innstilling. Brukerutvalgsgruppa besto av fire personer. 

 

Vurdering 

Forskriften pålegger oppdragsgiver å føre protokoll gjennom hele anskaffelsesprosessen. 

Protokollplikten gjelder alle anskaffelser over 100 000 kr, men den er noe mer omfattende for 

anskaffelser etter del II og III, enn for anskaffelser etter del I.
49

 

 

Anskaffelsesprotokollen beskriver vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom 

anskaffelsesprosessen, i tråd med forskriften § 3-2 og forskriftens vedlegg 4. Det framgår av 

forskriftens vedlegg 4 at navn på og begrunnelse for valg av leverandør(er) og kontraktsverdi 

er et av minstekravene til hva en anskaffelsesprotokoll skal inneholde. Protokollen for 

anskaffelsen av bøker og læremidler inneholder imidlertid ikke en redegjørelse for 

kontraktsverdi,
50

 og er dermed ikke i tråd med forskriftens krav til innhold. 

 

Videre er det ikke redegjort for prosessen etter at leverandør er valgt. Det framgår ikke av 

protokollen når meddelelsesbrev er sendt ut, eller hvilken dato klagefrist er satt til. Det er verd 

å påpeke at det ikke stilles spesifikke krav om at de nevnte momentene skal protokollføres, 

men en redegjørelse for prosessen også etter at leverandør er valgt bidrar til at ulike instanser 

(både nasjonale og internasjonale) blant annet kan føre kontroll med at oppdragsgivers 

tidsfrister er fastsatt i samsvar med regelverket. 

 

3.5.10 Delkonklusjon 

 

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor har revisjonen konkludert med at Hammerfest 

kommune har brutt krav i forskrift om offentlige anskaffelser i denne anbudskonkurransen.  

 

Dette gjelder følgende forhold: 

 

 Fristen for å levere tilbud i denne anbudskonkurransen er ikke i tråd med 

minimumsfristen som framgår av forskriften. 

 Anskaffelsesprotokollen inneholder ikke fullt ut de opplysninger som forskriften 

krever. 

 

3.6 Rense- og vaskeritjenester 

3.6.1 Anskaffelsens art og omfang 

 

Anskaffelsen omhandler vask av sengetekstiler, frotté med mer, arbeidstøy til betjeningen i 

helseinstitusjonene, duker og servietter, dyner og puter, sengetepper, gardiner og gulvmatter, 

samt vask av mopper.  
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 Protokollen inneholder en anslått verdi av kontrakten. Kontraktens anslåtte verdi skal vurderes i begynnelsen 
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3.6.2 Kunngjøring 

 

Faktabeskrivelse 

Konkurransen vedrørende anskaffelse av rense- og vaskeritjenester ble kunngjort i den 

nasjonale databasen Doffin den 11. mai 2012 og i den europeiske databasen TED den 12. mai 

2012. 

 

Vurdering 

For innkjøp over den nasjonale terskelverdien på 500 000 kr stilles det krav om kunngjøring i 

Doffin. For innkjøp som overstiger EØS-terskelverdien på 1,6 mill. kr stilles det krav om 

kunngjøring i den europeiske databasen TED. 

 

Det framgår av kunngjøringen i Doffin at den toårige rammeavtalen totalt er anslått til å være 

verd mellom 1,6 og 2 mill. kr. Anskaffelsen krever da kunngjøring i TED. Hammerfest 

kommune har dermed kunngjort konkurransen i henhold til regelverket. 

 

3.6.3 Anskaffelsesprosedyre 

 

Faktabeskrivelse 

Det framgår av konkurransegrunnlaget og kunngjøringen i Doffin at anskaffelsen er 

gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. 

 

Vurdering 

Hovedregelen ved anskaffelser over EØS-terskelverdiene er i henhold til forskriftens del III at 

det skal benyttes åpen eller begrenset anbudskonkurranse, jf. forskriften § 14-1 første ledd. 

Anskaffelsen av rense- og vaskeritjenester er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. 

Anskaffelsesprosedyren som er benyttet er dermed i henhold til regelverket. 

 
3.6.4 Konkurransegrunnlag 

 

Faktabeskrivelse 

Det er utarbeidet er konkurransegrunnlag for anskaffelsen av rense- og vaskeritjenester. 

Konkurransegrunnlaget inneholder en beskrivelse av anskaffelsen, instrukser til tilbyder, frist 

for å levere tilbud, framdriftsplan, kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav, anskaffelsens 

formål og kravspesifikasjon, samt en redegjørelse for oppdragsgivers behandling av tilbudene, 

avgjørelse av konkurransen og kontrakts- og betalingsbetingelser. 

 

Vurdering 

Når en anskaffelse omfattes av reglene i forskriftens del III må det utarbeides et 

konkurransegrunnlag som utfyller kunngjøringen. Konkurransegrunnlaget skal med andre ord 

supplere og utdype de opplysningene som oppdragsgiver har angitt i kunngjøringen.  

 

Konkurransegrunnlaget for denne anskaffelsen inneholder de opplysningene som kreves for 

anskaffelser over nasjonal terskelverdi. Revisjonen har ingen merknader til 

konkurransegrunnlaget. 
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3.6.5 Kvalifikasjonskrav 

 

Faktabeskrivelse 

Det framgår av punkt 3. Kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav i konkurransegrunnlaget at 

det stilles krav til eventuelle tilbydere, og at dokumentasjon på at kravene som framgår av 

dette punktet er innfridd må være vedlagt tilbudet som leveres for at tilbyder skal være 

kvalifisert til å delta i anbudskonkurransen. 

 

Kvalifikasjonskravene i denne anbudskonkurransen knytter seg til leverandørens 

organisatoriske og juridiske stilling, leverandørens økonomiske og finansielle stilling, og til 

leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner. De obligatoriske kravene om skatte- og 

merverdiavgiftsattest og HMS-egenerklæring framgår også av både kunngjøringen i Doffin og 

konkurransegrunnlaget. 

 

Vurdering 

Det framgår av forskriften § 17-4 første ledd at oppdragsgiver kan stille minimumskrav til 

leverandørene, herunder til deres tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske 

stilling. Vurderingen av leverandørenes tekniske kvalifikasjoner skal særlig baseres på 

kriterier som faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet.  

Konkurransegrunnlaget viser at oppdragsgiver har stilt kvalifikasjonskrav som er i henhold til 

bestemmelsene som framgår av forskriften. Anskaffelsesprotokollen viser at to leverandører 

leverte inn tilbud, og at begge leverte godkjente kvalifikasjonskrav. Bruken av 

kvalifikasjonskrav er dermed i tråd med regelverket. 

 

3.6.6 Tildelingskriterier 

 

Faktabeskrivelse 

Det framgår av kunngjøringens
51

 punkt IV.2 Tildelingskriterier at det økonomisk mest 

fordelaktige tilbudet vil bli vurdert på grunnlag av kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget. 

Av konkurransegrunnlagets punkt 7.1 Tildelingskriterier framgår det at tildelingskriteriene for 

denne anbudskonkurransen var: 

 

 Pris (vektes 30 %) 

 Kvalitet og leveringssikkerhet (vektes 40 % ) 

 Service (vektes 20 %) 

 Miljø (vektes 10 %) 

 

Vurdering 

Det framgår av forskriften § 22-2 at dersom tildelingen av kontrakt skjer på bakgrunn av det 

økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal det benyttes kriterier som har tilknytning til 

kontraktsgjenstanden. Dette kan for eksempel være kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og 

funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice 

og teknisk bistand, og tid for levering eller ferdigstillelse. Tildelingskriteriene i denne 

anbudskonkurransen er dermed i tråd med regelverket. 

 

Det framgår av anskaffelsesprotokollen at tildelingskriteriene som er oppgitt i 

konkurransegrunnlaget er lagt til grunn i vurderingen av det økonomisk mest fordelaktige 
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Anskaffelser av varer og tjenester 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 38 

 

tilbudet, og dermed også til grunn i avgjørelsen av hvilken leverandør som ble tildelt kontrakt. 

Revisjonen har ingen merknader til bruken av tildelingskriterier.  

 
3.6.7 Tidsfrister 

 

Faktabeskrivelse 

Konkurransen vedrørende anskaffelse av rense- og vaskeritjenester ble kunngjort i den 

nasjonale databasen Doffin den 11. mai 2012 og i TED-databasen den 12. mai 2012. Fristen 

for å levere tilbud var satt til 22. juni 2012. Vedståelsesfristen var satt til 90 dager. 

 

Vurdering 

Ved åpen anbudskonkurranse (over EØS-terskelverdi) skal fristen for mottak av tilbud være 

minst 45 dager fra den dag kunngjøringen ble sendt til TED-databasen.
52

 
53

 Ved fastsettelsen 

av fristen skal det spesielt tas hensyn til kontraktens kompleksitet og tiden det tar å utarbeide 

tilbud. Fristen for å levere tilbud i denne anbudskonkurransen utgjør 42 dager, og er dermed 

ikke i tråd med minimumsfristen som framgår av forskriften § 19-1. 

 

3.6.8 Avslutning av konkurransen 

 

Faktabeskrivelse 

Revisjonen er forelagt meddelelsesbrevene som er sendt til leverandørene som deltok i 

anbudskonkurransen. I denne konkurransen var det to tilbydere. Både tilsagnsbrev og 

avslagsbrev er datert 10. juli 2012. Av meddelelsesbrevene framgår det hvilken leverandør 

som er tildelt kontrakt, og en begrunnelse for tildelingen. Tildelingskriteriene i denne 

konkurransen var pris, kvalitet og leveringssikkerhet, service og miljø. Meddelelsesbrevene 

inneholder en redegjørelse for hvordan leverandørene er vurdert og poengsatt i henhold til 

kriteriene. Klagefristen er satt til 24. juli. 

 

Vurdering 

Meddelelsen om hvilken leverandør som tildeles kontrakt skal være skriftlig og gis samtidig 

til alle berørte leverandører, jf. forskriften § 22-3. Vår undersøkelse viser at det ble utsendt 

meddelelsesbrev til samtlige leverandører, og at brevene inneholdt de opplysninger som 

forskriften krever. Det er videre fastsatt klagefrist på 14 dager, som er innenfor de fristkrav 

som er lagt til grunn i avgjørelser i KOFA.
54

 

 

Hammerfest kommune har avsluttet anbudskonkurransen i tråd med regelverket. 

 

3.6.9 Protokoll 

 

Faktabeskrivelse 

Hammerfest kommune har ført anskaffelsesprotokoll for anbudskonkurransen. Av protokollen 

framgår det hva som er kontraktens gjenstand, varighet og verdi. Videre framgår det hvilke 
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 Jf. forskriften § 19-1 
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 I praksis skjer oversendelsen til TED samme dag som kunngjøringen skjer i Doffin (Amdal & Roll-Matthiesen 

(2004): Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, kommentarutgave, 2. utgave, s. 354-355). Revisjonen har 

derfor tatt utgangspunkt i at kunngjøringsdato i Doffin er oversendelsesdato til TED. 
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 Se KOFA-sak 2011/83, premiss 57. Her framgår det at en frist på ti dager normalt vil være tilstrekkelig lang. 
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kvalifikasjonskrav som er stilt til tilbydere, samt at tildeling av kontrakt vil skje på bakgrunn 

av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Protokollen viser hvilke leverandører som 

leverte tilbud samt dato og klokkeslett for når tilbudene ble levert. Videre inneholder 

protokollen en grundig redegjørelse for hvordan leverandørenes tilbud ble rangert samt 

prisskjema fra hver av leverandørene. Den valgte leverandørens navn og dato for innstillingen 

framgår avslutningsvis. Brukergruppa besto av åtte personer.
55

 

 

Vurdering 

Det framgår av forskriften § 3-2 at en anskaffelsesprotokoll minst skal omfatte opplysningene 

som framgår av forskriftens vedlegg 3 (gjelder anskaffelser mellom 100 000 kr og 500 000 kr) 

og vedlegg 4 (gjelder anskaffelser som overstiger 500 000 kr). Av vedlegg 4 punkt 1.1 

framgår det at protokollen skal inneholde virksomhetens navn og adresse. Av protokollen for 

anskaffelsen av rense- og vaskeritjenester framgår navnet på oppdragsgiver(e), men ikke 

adresse. Dette er et brudd på forskriften § 3-2. Videre skal protokollen inneholde navn på og 

begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi. Anskaffelsesprotokollen inneholder 

både navn på og begrunnelse for valg av leverandør, men mangler en redegjørelse for 

kontraktsverdi. Dette er et brudd på minstekravet som framgår av forskriften § 3-2. 

 

3.6.10 Delkonklusjon 

 

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor har revisjonen konkludert med at Hammerfest 

kommune har brutt krav i forskrift om offentlige anskaffelser i denne anbudskonkurransen.  

 

Dette gjelder følgende forhold: 

 

 Fristen for å levere tilbud i denne anbudskonkurransen er ikke i tråd med 

minimumsfristen som framgår av forskriften. 

 Anskaffelsesprotokollen inneholder ikke fullt ut de opplysninger som forskriften 

krever. 

 

3.7 Tråkkemaskin 

3.7.1 Anskaffelsens art og omfang 

Anskaffelsen omhandler kjøp av tråkkemaskin til alpinbakke. Oppdragsgiver skal ved denne 

anskaffelsen få dekket det til enhver tid gjeldende behov for vedlikehold/tilrettelegging med 

tråkkemaskin av alpinbakken som drives av Hammefest Alpinklubb.  

 

3.7.2 Kunngjøring 

 

Faktabeskrivelse 

Konkurransen vedrørende anskaffelse av tråkkemaskin ble kunngjort i den nasjonale 

databasen Doffin den 4. november 2011, og i den europeiske databasen TED den 8. november 

2011. 
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Vurdering 

Anskaffelser som overstiger den nasjonale terskelverdien på 500 000 kr skal kunngjøres i 

Doffin. For innkjøp som overstiger EØS-terskelverdien på 1,6 mill. kr stilles det i tillegg krav 

om kunngjøring i den europeiske databasen TED. 

 

Verken kunngjøringen i Doffin eller konkurransegrunnlaget inneholder anslått verdi på 

anskaffelsen. Det framgår imidlertid av anskaffelsesprotokollen at begge de to tilbudene som 

ble levert var på om lag 1,9 mill. kr. Anskaffelsen krever da kunngjøring i TED. Hammerfest 

kommune har dermed kunngjort konkurransen i henhold til regelverket. 

 

3.7.3 Anskaffelsesprosedyre 

 

Faktabeskrivelse 

Det framgår av kunngjøringen i Doffin og konkurransegrunnlaget at anskaffelsen av 

tråkkemaskin til Hammerfest kommune gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse. 

 

Vurdering 

Oppdragsgiver plikter å foreta en forsvarlig vurdering av anskaffelsens verdi for å vurdere om 

anskaffelsen kommer over eller under de aktuelle terskelverdiene, og for å kunne slå fast 

hvilke regler som gjelder for den aktuelle anskaffelsen.
56

 Anslått verdi for anskaffelsen av 

tråkkemaskin framgår ikke av dokumentasjonen (konkurransegrunnlaget, kunngjøringen og 

anskaffelsesprotokollen) som omhandler anskaffelsen. Det er benyttet en åpen 

anbudskonkurranse, som er en anskaffelsesprosedyre som kan benyttes både ved anskaffelser 

over og under EØS-terskelverdiene. Hammerfest kommune har dermed valgt en 

anskaffelsesprosedyre som er i samsvar med regelverket.  

 

3.7.4 Konkurransegrunnlag 

 

Faktabeskrivelse 

Det er utarbeidet er konkurransegrunnlag for anskaffelsen av tråkkemaskin. 

Konkurransegrunnlaget inneholder en beskrivelse av anskaffelsen, frist for å levere tilbud, 

framdriftsplan, kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav, tildelingskriterier, anskaffelsens 

formål og kravspesifikasjon, samt en redegjørelse for oppdragsgivers behandling av tilbudene, 

avgjørelse av konkurransen og kontrakts- og betalingsbetingelser. 

 

Vurdering 

I konkurransegrunnlaget har oppdragsgiver anledning til å fastsette detaljerte krav til 

konkurransen, anskaffelsen og kontraktsbetingelsene. Konkurransegrunnlaget skal inneholde 

opplysninger om hvilken ytelse som skal anskaffes og hvordan konkurransen skal 

gjennomføres. Hammerfest kommune har utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelsen 

av tråkkemaskin som er i tråd med kravene som framgår av forskriften § 17-1. Revisjonen har 

ingen merknader til konkurransegrunnlaget og de opplysningene som framgår av dette. 
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3.7.5 Kvalifikasjonskrav 
 

Faktabeskrivelse 

I konkurransegrunnlagets punkt 3. Kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav stilles det krav til 

eventuelle tilbydere. Dokumentasjon på at kravene som framgår av dette punktet er innfridd 

må være vedlagt tilbudet som leveres for at tilbyder skal være kvalifisert til å delta i 

anbudskonkurransen. 

 

Kvalifikasjonskravene i denne anbudskonkurransen knytter seg til leverandørens 

organisatoriske og juridiske stilling, leverandørens økonomiske og finansielle stilling, og til 

leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner. Kravene om skatte- og 

merverdiavgiftsattest og HMS-egenerklæring framgår av både kunngjøringen i Doffin og av 

konkurransegrunnlaget.  

 

Vurdering 

Formålet med kvalifikasjonskrav er å sikre at leverandørene er egnet til å gjennomføre 

kontrakten. For å sikre dette kan man stille minimumskrav til leverandøren med hensyn til 

organisatoriske, tekniske, økonomisk og finansielle forhold. Det er obligatorisk å stille krav til 

innlevering av skatte- og merverdiavgiftsattest, samt HMS-egenerklæring. Det framgår av 

anskaffelsesprotokollen at begge leverandørene som leverte tilbud hadde samtlige 

dokumentasjons- og kvalifikasjonskrav vedlagt tilbudet, og at alle kravene var godkjente. 

Revisjonen har ingen merknader til bruken av kvalifikasjonskrav. 

 

3.7.6 Tildelingskriterier 

 

Faktabeskrivelse 

Av kunngjøringen i Doffin kan vi lese at Hammerfest kommune vil vektlegge det økonomisk 

mest fordelaktige tilbudet på grunnlag av kriterier som er fastsatt i konkurransegrunnlaget. 

Kriteriene som framgår av konkurransegrunnlagets punkt 5. Tildelingskriterier er: 

 

 Pris, tilbudssum (vektes 50-70 %) 

 Kvalitet (vektes 10-20 %) 

 Service- og teknisk bistand (vektes 10-20 %) 

 Vedlikeholdsutgifter og levetid (vektes 5 %) 

 Leveringstid (vektes 5 %) 

 

Vurdering 

Dersom kontrakt skal tildeles leverandøren med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, må 

man fastsette på forhånd hvilke kriterier som vil legges til grunn for vurderingen av ”det 

økonomisk mest fordelaktige tilbudet”. I tillegg til pris og livssykluskostnader kan en også 

bruke kriterier som ikke er av ren økonomisk art, som kvalitet og miljøegenskaper. 

Tildelingskriteriene i denne anbudskonkurransen er dermed i tråd med regelverket. 

 

Det framgår av anskaffelsesprotokollen at tildelingskriteriene som er oppgitt i 

konkurransegrunnlaget er lagt til grunn i vurderingen av det økonomisk mest fordelaktige 

tilbudet, og dermed også til grunn i avgjørelsen av hvilken leverandør som ble tildelt kontrakt. 

Revisjonen har ingen merknader til bruken av tildelingskriterier.  
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3.7.7 Tidsfrister 

 

Faktabeskrivelse 

Konkurransen vedrørende anskaffelse av tråkkemaskin ble kunngjort i den nasjonale 

databasen Doffin den 4. november 2011 og i TED-databasen den 8. november 2011. Fristen 

for å levere tilbud var satt til 14. desember 2011. Vedståelsesfristen var satt til 90 dager. 

 

Vurdering 

Utgangspunktet ved fristfastsetting vil variere etter hvilken anskaffelsesprosedyre som 

benyttes og om anskaffelsen følger forskriftens del II eller III. Ved åpen anbudskonkurranse 

skal fristen for mottak av tilbud være minst 45 dager fra den dag kunngjøringen ble sendt til 

TED-databasen.
57
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 Ved fastsettelsen av fristen skal det spesielt tas hensyn til kontraktens 

kompleksitet og tiden det tar å utarbeide tilbud. 

 

Fristen for å levere tilbud i denne anbudskonkurransen utgjør 40 dager, og er dermed ikke i 

tråd med minimumsfristen som framgår av forskriften § 19-1. 

 

3.7.8 Avslutning av konkurransen 

 

Faktabeskrivelse 

Revisjonen er forelagt meddelelsesbrevene som er sendt til leverandørene som deltok i 

anbudskonkurransen. Brevene er datert 11. januar 2012. Klagefristen er satt til 20. januar. 

 

Vurdering 

Meddelelsen om kontraktstildeling skal sendes samtidig til alle leverandører som har levert 

tilbud. Meddelelsen skal være skriftlig, og opplyse navnet på leverandøren som er blitt tildelt 

kontrakten. Videre skal den inneholde en begrunnelse for tildelingen i samsvar med 

forskriftens § 20-16. Meddelelsesbrevene som er sendt ut til de to leverandørene som leverte 

tilbud i denne anbudskonkurransen inneholder en redegjørelse for hvordan de to anbudene er 

vurdert i henhold til tildelingskriteriene. Videre framgår navnet på leverandøren som tildeles 

kontrakt på bakgrunn av høyeste samlet poengsum.  

 

Det var fastsatt en klagefrist på ni dager, noe som er under fristkravet som er lagt til grunn i 

avgjørelser i KOFA.
59

 

 

3.7.9 Protokoll 

 
Faktabeskrivelse 

Hammerfest kommune har ført anskaffelsesprotokoll for anbudskonkurransen. Av protokollen 

framgår det hva som er kontraktens gjenstand og varighet, hvilke dokumentasjons- og 

kvalifikasjonskrav som er stilt til tilbydere, samt at tildeling av kontrakt vil skje på bakgrunn 

av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Protokollen inneholder et kort referat fra 

tilbudsåpningen, dato og klokkeslett for innlevering av tilbud, og en rangering av 
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 Jf. forskriften § 19-1 
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 I praksis skjer oversendelsen til TED samme dag som kunngjøringen skjer i Doffin (Amdal & Roll-Matthiesen 

(2004): Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, kommentarutgave, 2. utgave, s. 354-355). Revisjonen har 

derfor tatt utgangspunkt i at kunngjøringsdato i Doffin er oversendelsesdato til TED. 
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leverandørene med bakgrunn i vektingen som er oppgitt i konkurransegrunnlaget. Den valgte 

leverandørens navn og dato for innstillingen framgår avslutningsvis. Brukergruppa besto av to 

personer. 

 

Vurdering 

Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100 000 kr eks. mva. 

protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Minimumskravet til opplysningene som skal framgå av protokollen 

framgår av vedleggene til forskriften. Det framgår av vedlegg 4 at protokollen skal inneholde 

anslått verdi på kontrakten. Videre er det et minstekrav at protokollen inneholder 

oppdragsgivers navn og adresse, samt navn på og begrunnelse for valg av leverandør(er) og 

verdien på kontrakten som er tildelt denne leverandøren. Protokollen for anskaffelsen av 

tråkkemaskin inneholder verken anslått verdi på kontrakten, oppdragsgivers adresse eller 

verdi på tildelt kontrakt. Disse manglene er brudd på forskriften § 3-2.  

 

3.7.10 Delkonklusjon 

 
Med bakgrunn i vurderingene ovenfor har revisjonen konkludert med at Hammerfest 

kommune har brutt krav i forskrift om offentlige anskaffelser i denne anbudskonkurransen.  

 

Dette gjelder følgende forhold: 

 

 Fristen for å levere tilbud er ikke i tråd med minstekravet som framgår av forskriften. 

 Klagefristen er ikke i tråd med fristkrav som er lagt til grunn i avgjørelser i KOFA.  

 Anskaffelsesprotokollen inneholder ikke fullt ut opplysninger i tråd med minstekravet 

som framgår av forskriften.  
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4. KONKLUSJONER 
 

Revisjonens undersøkelse viser at Hammerfest kommune har etablert tilfredsstillende rutiner 

ved anskaffelser av varer og tjenester, og at kommunen i all hovedsak handler i tråd med 

regelverket for offentlige anskaffelser. Undersøkelsen har imidlertid avdekket enkelte 

mangler. Disse framgår av konklusjonene nedenfor: 

 

Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket? 

De syv anskaffelsene av varer og tjenester som er undersøkt er kunngjort i den nasjonale 

databasen Doffin og i den europeiske databasen TED i henhold til regelverket. 

 

Er anskaffelsesprosedyren i henhold til regelverket? 

Alle de syv anskaffelsene er gjennomført som åpne anbudskonkurranser. Åpne 

anbudskonkurranser kan benyttes for anskaffelser både over og under terskelverdi, og 

prosedyrene i de syv anskaffelsene er dermed i tråd med regelverket. 

 

Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever? 

Hammerfest kommune har utarbeidet konkurransegrunnlag for alle de syv anskaffelsene som 

omfattes av denne undersøkelsen. Opplysningene som framgår av konkurransegrunnlagene er 

i tråd med kravene til konkurransegrunnlag som framgår av anskaffelsesforskriften.  

 

Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket? 

Hammerfest kommune har stilt kvalifikasjonskrav for deltakelse i de syv undersøkte 

anbudskonkurransene i tråd med regelverket. Det er stilt krav om skatte- og 

merverdiavgiftsattest samt HMS-egenerklæring i alle de syv anskaffelsene, slik 

anskaffelsesforskriften krever. I en av anskaffelsene innfridde imidlertid fem av ti 

leverandører ikke alle kvalifikasjonskravene. Likevel viser anskaffelsesprotokollen at alle 

tilbydere har vært med i den videre prosessen. Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som 

leverandørene må oppfylle for å delta i konkurransen, og manglende oppfyllelse skal lede til 

avvisning. De fem leverandørene som ikke innfridde alle kvalifikasjonskravene skulle derfor 

ikke vært med i den videre prosessen og vurderingen. Hammerfest kommune har brutt 

anskaffelsesforskriften § 20-12 ved ikke å avvise leverandørene som ikke innfridde 

kvalifikasjonskravene i denne anbudskonkurransen. 

 

Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket? 

Det framgår av både kunngjøringene i Doffin og konkurransegrunnlagene hvorvidt tildelingen 

av kontrakt har skjedd på bakgrunn av laveste pris eller på bakgrunn av det økonomisk mest 

fordelaktige tilbudet basert på gitte kriterier. Hammerfest kommune har i alle de syv 

anskaffelsene fastsatt både hvilke kriterier som skal vektlegges og i hvor stor grad de enkelte 

kriteriene vektes. Bruken av tildelingskriterier er i henhold til regelverket. 

 

Er tidsfristene i henhold til regelverket? 

I tre av de syv undersøkte anskaffelsene var fristen for å levere inn anbud ikke i tråd med 

minimumsfristen som framgår av anskaffelsesforskriften § 19-1. Revisjonen har ikke 

merknader til tidsfristene i de fire øvrige anskaffelsene som er undersøkt. 
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Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til regelverket? 

Hammerfest kommune har sendt ut meddelelsesbrev i alle de syv anbudskonkurransene i tråd 

med regelverket. I to av anbudskonkurransene er imidlertid klagefristene ikke i tråd med 

fristkravet som er lagt til grunn i avgjørelser i KOFA. 

 

Er protokollføringen i henhold til regelverket? 

Hammerfest kommune har ført anskaffelsesprotokoll for alle de syv anskaffelsene som 

omfattes av undersøkelsen, slik det stilles krav om i anskaffelsesforskriften § 3-2. 

Protokollene inneholder imidlertid ikke fullt ut de opplysninger som forskriften krever. 

Samtlige protokoller mangler oppdragsgivers adresse og verdien på tildelt kontrakt. En av 

protokollene mangler også anslått verdi på kontrakt. Disse manglene er brudd på 

anskaffelsesforskriften § 3-2. 
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5. ANBEFALINGER 
 

Med utgangspunkt i de hovedfunn som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale 

at Hammerfest kommune iverksetter tiltak som sikrer at reglene om offentlige anskaffelser 

blir etterlevd, herunder: 

 

 avvising av leverandører (tilbydere) som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene 

 overholdelse av kravene til tidsfrister 

 at det føres anskaffelsesprotokoll med det innhold som anskaffelsesforskriften krever 
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2012/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska.html?id=476384
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2012/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska.html?id=476384
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser/terskelverdier-20102011.html?id=686911
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser/terskelverdier-20102011.html?id=686911
http://www.hammerfest.kommune.no/
http://www.kofa.no/
http://ted.europa.eu/
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER 
 

På vegne av rådmannen avga økonomisjefen høringsuttalelse den 27. februar 2013. 

Av høringsuttalelsen framgår det at de ikke har kommentarer til rapportens innhold eller 

konklusjoner. 
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VEDLEGG 2: ANSKAFFELSESPROTOKOLL 
 

Protokoll for anskaffelser som overstiger 500.000 kroner eksl. 
mva.

60
 

 

Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 
anskaffelsesprosessen. Protokollen 

1
 skal minst inneholde følgende opplysninger:  

1.1 Virksomhetens navn og adresse  1.2 Protokollførers navn  

 

1.3 Beskrivelse av hva som skal anskaffes, eller hvis relevant, hvilke anskaffelser det dynamiske 
innkjøpssystemet omfatter  

1.4 Anslått verdi på kontrakten 
2
  

1.5 Hvilke forhold tillater oppdragsgiver å gjøre bruk av prosedyrer som krever særskilt begrunnelse 
3
  

1.6 Navn på leverandøren som ønsker å delta i konkurransen, og hvis relevant, leverandører som er 
valgt ut til å delta i konkurransen og grunnen for utvelgelsen  

Navn: Begrunnelse: 

 

1.7 Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor leverandører som har skatte- og avgiftsrestanser fikk 
anledning til å delta i konkurransen  

1.8 Hvis relevant, navn på avviste leverandører og grunnen for avvisning  

Navn: Begrunnelse: 

 

1.9 Navn på alle leverandører som har levert tilbud  

1.10 Hvis relevant, grunnen til avvisning av tilbud som anses for å være unormalt lave  

Navn: Begrunnelse: 

 

1.11 Hvis relevant, angi årsak til at oppdragsgiver avlyser konkurransen  

1.12 Navn på og begrunnelse for valg av leverandør(er) og kontraktsverdi  

Navn: Begrunnelse: 

 

1.13 Hvis relevant, andel av kontrakt eller rammeavtale som leverandører har til hensikt å overdra til 
tredjepart  

1.14 Hvis relevant, andre vesentlige forhold og viktige beslutninger som er av betydning for 
konkurransen  

1.15 Dato og protokollførers signatur  
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 Vedlegg 4 i forskrift om offentlige anskaffelser. 


