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0. SAMMENDRAG 

0.1  Formålet med prosjektet  
 

Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2013-

2016, vedtatt av kommunestyret i Hammerfest den 21. juni 2012 (sak 43/12). Det framgår av 

planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon vedrørende kommunale anskaffelser. 

 

Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke hvorvidt Hammerfest kommunes 

anskaffelser er utført i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser. 

 

0.2  Revisors vurderinger og konklusjoner 
 

Revisjonens undersøkelse viser at Hammerfest kommune har brutt krav i lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser i alle de fire anskaffelsene av varer og tjenester, og i begge 

anskaffelsene av bygge- og anleggsarbeider. Revisjonens konklusjon har bakgrunn i det 

følgende: 

 

Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket? 

Alle anskaffelsene av varer og tjenester og bygge- og anleggsarbeider som er undersøkt er 

kunngjort i henhold til regelverket. 

 

Er anskaffelsesprosedyren i henhold til regelverket? 

De valgte anskaffelsesprosedyrene i de undersøkte anskaffelsene er i henhold til regelverket. 

 

Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever? 

Hammerfest kommune har utarbeidet konkurransegrunnlag for alle de seks anskaffelsene som 

omfattes av denne undersøkelsen. Opplysningene som framgår av konkurransegrunnlagene er 

i all hovedsak i tråd med kravene til konkurransegrunnlag som framgår av 

anskaffelsesforskriften.  

 

Imidlertid mangler konkurransegrunnlagene for begge anskaffelsene av bygge- og 

anleggsarbeider opplysninger om anslått kontraktsverdi. Dette er brudd på forskriften § 2-3. 

Videre framgår det ulike formuleringer, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier av 

konkurransegrunnlagene enn det som er oppgitt i kunngjøringen. Dette er klare brudd på 

anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav til forutberegnelighet.   

 

Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket? 

Hammerfest kommune har i all hovedsak stilt forskriftsmessige kvalifikasjonskrav for 

deltakelse i samtlige av de undersøkte anskaffelsene. I en av anskaffelsene har kommunen 

imidlertid har kommunen brutt forskriften § 20-12 ved å ikke avvise en leverandør som ikke 

innfridde kvalifikasjonskravene som var stilt.  

 

I en av anskaffelsene er det oppgitt ulike kvalifikasjonskrav i henholdsvis kunngjøring og 

konkurransegrunnlag. Dette er brudd på anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav til 

forutberegnelighet.  
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I flere av de undersøkte anskaffelsene mangler det dokumentasjon på at leverandørene har 

innfridd kvalifikasjonskravene. Dette er brudd på anskaffelsesregelverkets grunnleggende 

krav om gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. 

 

Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket? 

Det framgår av både kunngjøringene i Doffin og av konkurransegrunnlagene hvorvidt 

tildelingen av kontrakt har skjedd på bakgrunn av laveste pris eller på bakgrunn av det 

økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Hammerfest kommunes bruk av tildelingskriterier er i 

tråd med regelverket i alle de fire anskaffelsene av varer og tjenester som er undersøkt.  

 

Hammerfest kommune har imidlertid brutt grunnleggende krav til forutberegnelighet ved å 

oppgi ulike tildelingskriterier i kunngjøring og konkurransegrunnlag i anskaffelsene av 

bygge- og anleggsarbeid. 

 

Hammerfest kommune har ikke dokumentert hvorvidt og hvordan kommunen har vurdert 

tildelingskriteriene – og hvilke tildelingskriterier kommunen eventuelt la til grunn i 

vurderingen i begge anskaffelsene av bygge- og anleggsarbeider. Kommunens manglende 

dokumentasjon på slike vurderinger representerer klare brudd på de grunnleggende 

prinsippene om gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og forutberegnelighet. 

 

Er tidsfristene i henhold til regelverket? 
Bruken av tidsfrister i de undersøkte anskaffelsene er i all hovedsak i henhold til regelverket. I 

to av anbudskonkurransene er imidlertid fristen for å levere tilbud noe kortere enn 

minimumsfristen som framgår av forskriften § 19-1. Revisjonen finner også grunn til å 

påpeke at den fastsatte klagefristen i en av anbudskonkurransene er under fristkravet som er 

lagt til grunn i KOFA-avgjørelser. 

 

Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til regelverket? 

Revisjonen har funnet at Hammerfest kommune ikke har skriftliggjort meddelelsen om 

kontraktstildeling i en av de undersøkte anskaffelsene. Videre har revisjonen funnet at 

meddelelsen om kontraktstildeling i to av de andre anbudskonkurransene ikke inneholder de 

opplysninger som forskriften krever. 

 

I en av anbudskonkurransene er klagefristen 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 anskaffelsene som omfattes av 

undersøkelsen, slik det stilles krav om i anskaffelsesforskriften § 3-2. Kommunen har 

imidlertid brutt kravet om protokollføring for to av delkontraktene som hører inn under 

anskaffelsen av vikartjenester.  

 

Revisjonen har funnet at flere av de undersøkte protokollene ikke fullt ut inneholder de 

opplysninger som forskriften krever. Revisjonen har også funnet at kommunen har brutt 

forskriften § 3-2 ved å ikke føre anskaffelsesprotokoll fortløpende. 
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0.3 Anbefalinger 
 

Med bakgrunn i hovedfunnene som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at 

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

etterlevd, herunder: 
 

 Sørger for at det foretas en beregning over anskaffelsens anslåtte verdi. 

 

 Sikrer at det er samsvar mellom opplysninger som framgår av kunngjøring og 

konkurransegrunnlag. 

 

 Dokumenterer hvorvidt leverandører har levert godkjent dokumentasjon på 

kvalifikasjonskravene. 

 

 Avviser leverandører som ikke leverer godkjent dokumentasjon på 

kvalifikasjonskravene. 

 

 Sørger for overholdelse av forskriftens krav til tidsfrister. 

 

 Sørger for at bruken av tildelingskriterier er i henhold til regelverket. 

 

 Sørger for at det føres anskaffelsesprotokoll med det innhold som 

anskaffelsesforskriften krever.  

 

 Sørger for at meddelelsen om kontraktstildeling er skriftliggjort med de opplysninger 

som forskriften krever. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 
 

Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av 

kommunestyret i Hammerfest den 21. juni 2012 (sak 43/12). Det framgår av planen at det skal 

gjennomføres en forvaltningsrevisjon knyttet til kommunens overholdelse av regelverket for 

offentlige anskaffelser. 

 

I kommunens plan for forvaltningsrevisjon framgår følgende om dette området: 

 

«Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller strenge krav til kommunens gjennomføring 

av anskaffelser. Dette gjelder både ved anskaffelser av varer og tjenester og ved bygg- og 

anleggskontrakter. 

 

Loven stiller krav om at kommunen som oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god 

forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at 

det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det 

er mulig være basert på konkurranse. Kommunen skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av 

kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-

diskriminerende kriterier. Kommunen skal ikke diskriminere mellom leverandører på 

grunnlag av nasjonalitet, bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for 

å hindre konkurranse, eller dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at 

bestemmelser gitt i eller i medhold av loven kommer til anvendelse. Kommunen må også følge 

riktige anskaffelsesprosedyrer. 

 

Det er viktig for kommunen at den inngår avtaler som er økonomisk gunstig og fyller 

kommunen sine behov. Det er også viktig at kommunen følger opp avtalene etter at de er 

inngått, og har systemer som sikrer at disse blir etterlevd av kommuneorganisasjonen i 

ettertid. 

 

Ved brudd på regelverket kan kommunen bli ilagt overtredelsesgebyr av Klagenemnda for 

offentlige anskaffelser (KOFA) eller bli saksøkt av tilbydere, noe som kan medføre 

erstatningsansvar. Hammerfest kommune har blitt klagd inn til KOFA seks ganger i perioden 

2010 til mai 2012. I tre av sakene ble det konkludert med brudd på regelverket.  

I to av sakene ble det konkludert med at det ikke forelå brudd på regelverket. I den sjette 

saken ble klagen avvist da det ble konkludert med at klager ikke hadde saklig klageinteresse.  

 

Kommunens investeringsregnskap viser at kommunen hadde investeringsutgifter på om lag kr 

64 millioner i 2011. I 2010 var dette på om lag kr 133 millioner. I økonomiplan 2012-2015 er 

det lagt opp til investeringer for om lag kr 122 millioner i 2012, og investeringer for omlag kr 

89 millioner, kr 86 millioner og kr 74 millioner for henholdsvis årene 2013, 2014 og 2015. I 

tillegg kommer en rekke innkjøp innenfor drift (varer og tjenester) som også må skje i henhold 

til reglene om offentlige anskaffelser. 

 

Hammerfest kommune har retningslinjer for innkjøp. I tillegg har kommunen en oversikt over 

hvilke anskaffelsesprosedyrer som skal velges i forhold til nivået på innkjøpene. Dette for å 
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sikre felles framgangsmåte for innkjøp i kommuneorganisasjonen. På kommunens hjemmeside 

finnes det en oversikt over ulike anskaffelsesdokumenter for Hammerfest kommune.   

 

Hammerfest kommune har sagt opp avtalen med Finnut Consult AS, og er derfor ikke lengre 

med i Innkjøpssirkelen, som er et innkjøpssamarbeid mellom kommuner i Finnmark. Denne 

endringen kan medføre risiko for feil håndtering av regelverket om offentlige anskaffelser, 

men kan på den annen side også bety oppbygging av kompetanse og rutiner i kommunen.  

 

Hammerfest kommunestyre vedtok i mars 2011 å innføre e-handel i kommunen (sak 11/2011). 

Innføring av elektronisk verktøy til støtte for anskaffelsesprosessene kan bidra til å realisere 

en betydelig gevinst og forbedringer. Hammerfest kommune kan oppnå reelle besparelser og 

effektivisering ved at dette blant annet sikrer at kommunen bedre kan kontrollere om 

leverandøren leverer i henhold til avtalen og fakturerer i henhold til avtalte priser. Dette kan 

også bedre muligheten for å få ut rapporter (budsjettoppfølging) som synliggjør både kjøp og 

bestilling, samt at det bidrar til rutiner for distribusjon og vedlikehold av informasjon om 

innkjøpsfaget og gjeldende avtaler. I vedtaket er det lagt opp til at kommunen på noe sikt (2-3 

år) vil kunne få en kostnadsbesparelse på 4 – 7 % av posten kjøp av varer og tjenester. 
 

Området er vesentlig for kommunen ut fra et økonomisk perspektiv og for kommunen sitt 

omdømme. Området er også vesentlig for tilbydere i en anskaffelsesprosess.» 

1.1.2 Formål 
 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvorvidt Hammerfest kommune følger lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser ved innkjøp av varer og tjenester, og ved tildeling av 

bygge- og anleggskontrakter. Formålet har også vært å presentere områder der det eventuelt 

foreligger forbedringspotensiale. 

 

1.2 Problemstillinger  
Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i èn hovedproblemstilling og åtte 

underproblemstillinger, vedtatt av kontrollutvalget i Hammerfest kommune 5. oktober 2016 

(sak 19/2016). Problemstillingene har vært som følger: 

 

Følger Hammerfest kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved 

kjøp av varer og tjenester, og ved tildeling av bygge- og anleggskontrakter? 

 
- 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? 
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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 følgende kilder: 

 

 Lov av 16. juli 1999 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 

 Forskrift av 7. april 2006 om offentlige anskaffelser 

 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (2013)1 

 

1. januar 2017 trådte ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser i kraft. Det nye regelverket 

gjelder for anskaffelser som kunngjøres etter dette tidspunktet. Anskaffelsene som er 

gjennomgått i denne forvaltningsrevisjonen er gjennomførte før 1. januar 2017, og omfattes 

dermed ikke av det nye regelverket. 

 

1.3.2 Om kriteriene 

 

Terskelverdier og anvendelsesområde for de ulike bestemmelsene2  
Regelverket regulerer alle offentlige anskaffelser, men det er ulike bestemmelser avhengig av 

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

over kr 100.000 eks. mva. og uansett hva som er anskaffelsens art, 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.3 Terskelverdiene justeres av Nærings- og 

handelsdepartementet hvert annet år i forhold til EØS-direktiver. Når det gjelder tjenester 

skiller forskriften mellom prioriterte4 og uprioriterte5 tjenester. Det er bare prioriterte tjenester 

som faller inn under bestemmelsene for anskaffelser over terskelverdi. 

 

                                                 
1 Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 
2 FOA § 2-1, 2-2 
3 Gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen har Norge forpliktet seg internasjonalt til å følge bestemte 

fremgangsmåter ved offentlige anskaffelser over visse verdier. 
4 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. 
5 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. 
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Terskelverdien for anskaffelser av varer og tjenester var kr 1,55 mill. eks. mva. i 2014/2015, 

og er 1,75 mill. eks. mva. i 2016/2017. Terskelverdien for bygg- og anleggskontrakter var kr 

39 mill. eks. mva. i 2014/2015 og er kr 44 mill. eks. mva. i 2016/2017. 

 

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.6 

 

 

1. Grunnleggende krav til konkurranse, uavhengig av anskaffelsens verdi7 

Forskrift om offentlige anskaffelser del I gjelder for alle anskaffelser med en verdi over kr 

100.000 eks. mva. Før 1. juli 2015 gjaldt FOA del I også anskaffelser under kr 100.000,-.  

 

I del I stilles det noen grunnleggende krav til alle anskaffelser. I anskaffelsesforskriften § 3-1 

(1) framgår det at enhver anskaffelse så lang det er mulig skal være basert på konkurranse. 

For anskaffelser som er under nasjonal terskelverdi (kr 500.000,-) er det i praksis etablert et 

krav om at oppdragsgiver som hovedregel bør kontakte minst tre leverandører.8 Dersom slike 

anskaffelser gjelder et ubetydelig beløp kan forholdsmessighetsprinsippet i visse tilfeller også 

tilsi at det er tilstrekkelig å kontakte èn leverandør.9  

 

I anskaffelsesforskriften § 3-1 (7) stilles det krav om at oppdragsgiver fortløpende skal sikre 

at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av 

konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god 

forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. I anskaffelsesforskriften § 3-2 (1) 

framgår det at oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger kr 100.000 

eks. mva. 

 

2. Kunngjøring10  

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.  

 

3. 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 

prosedyrer11.  

 

  

                                                 
6 FOA § 2-3, punkt 4. 
7 Se fotnote 1 og 2. 
8 Se KOFA-sak 2009/6, premiss 18 og KOFA-sak 2010/253, premiss 27. 
9 Se Veilederen (2013) på side 64. 
10 FOA §§ 9-1 - 9-2 og 18-1 - 18-4. 
11 Anskaffelsesprosedyrer blir behandlet i FOA §§ 5-1 (del II) og 14-1 - 14-4 (del III). 
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Forskriftens del II angir tre ulike prosedyrer for offentlige anskaffelser (under terskelverdi): 

 

- Åpen anbudskonkurranse 

- Begrenset anbudskonkurranse 

- Konkurranse med forhandlinger 

 

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. 

 

Begrenset anbudskonkurranse er en anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører 

som er invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling. 

 

Konkurranse med forhandling er en anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang 

til å forhandle med en eller flere leverandører. 

 

Forskriftens del III angir fire ulike prosedyrer for offentlige anskaffelser (over terskelverdi): 

 

- Åpen anbudskonkurranse 

- Begrenset anbudskonkurranse 

- Konkurransepreget dialog 

- Konkurranse med forhandling når visse vilkår er oppfylt 

 

Konkurransepreget dialog er en anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver i en eller flere 

runder fører en dialog med leverandører om alternative løsninger før det gis konkurrerende 

tilbud. 

 
Tabell 1: Anskaffelsesverdiens betydning for kunngjøring og anskaffelsesprosedyrer 

 

Anskaffelsens verdi   Krav til kunngjøring Anskaffelsesprosedyre 

Over terskelverdi Doffin og TED  Åpen eller begrenset anbudskonkurranse  

(Adgangen til forhandlinger er begrenset) 

Under terskelverdi 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. 

 

4. Konkurransegrunnlaget12 

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 

                                                 
12 FOA §§ 8-1 og 17-1. 
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 en henvisning til kunngjøringen 

 

5. Krav til leverandøren13 

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. For anskaffelser over nasjonal terskelverdi (kr 500.000 eks. mva.) 

skal oppdragsgiver alltid kreve at leverandør leverer skatteattest for skatt og mva.14 Kravene 

til innsending av HMS-egenerklæring er opphevet for alle typer anskaffelser fra og med 15. 

juli 2015.15 Manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav skal føre til avvisning. 

Oppdragsgiver kan gi en kort tilleggsfrist for ettersending av dokumenter. 

 

6. Kriterier for valg av tilbud16 

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. 

 

7. Tidsfrister17  

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. 

 

8. Avslutning av konkurransen18 

Forskriften har flere detaljerte bestemmelser om avslutning av konkurransen, herunder 

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

 

9. Protokollføring19 

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

Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom 

anskaffelsesprosessen. Protokollen skal blant annet inneholde opplysninger om hva som skal 

                                                 
13

 FOA §§ 8-4 , 8-5, 8-7, 8-8, 11-10, 17-4, 17-5, 17-14, 17-15, 20-12 
14 Fram til 1. juli 2015 var det krav om innsending av slik dokumentasjon for anskaffelser over kr 100.000,-. 
15 Fram til 1. juli 2015 var det krav om innlevering av slik dokumentasjon for anskaffelser over kr 100.000,-. 
16 FOA §§ 13-2 og 22-2. 
17 FOA §§ 10-1, 10-2, 19-1 til 19-6. 
18 FOA §§ 13-3, 22-3. 
19 FOA § 3-2. 
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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. 

 

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. Framgangsmåten i denne undersøkelsen 

har i hovedsak vært dokumentanalyse. 

 

Revisjonen har tatt utgangspunkt i Hammerfest kommunes kunngjøringer i Doffin i perioden 

1. januar 2015 til oktober 2016. Totalt var det 39 kunngjøringer i perioden. Av disse var 30 

relatert til anskaffelser av varer og tjenester, mens de resterende ni var relatert til bygge- og 

anleggskontrakter. 22 disse kunngjøringene var kunngjort i 2015 og 17 var kunngjort i 2016.  

 

Utvalget ble foretatt ved tilfeldig utplukk. Revisjonen har imidlertid hatt som intensjon å 

plukke ut kunngjøringer fra begge årene som omfattes av denne undersøkelsen. Det ble 

plukket ut fire anskaffelser av varer og tjenester; to fra 2015 og to fra 2016. Videre ble det 

plukket ut to anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider; begge fra 2016. 

 

Se for øvrig rapportens vedlegg 2 for en nærmere redegjørelse av metode og gjennomføring. 

 1.4.2 Avgrensing 
 

Undersøkelsen vil være avgrenset til anskaffelser over 500 000 kr som er gjort i perioden 1. 

januar 2015 til oktober 2016. Vi har ikke tatt for oss alle anskaffelsene som er gjort i det 

nevnte tidsrommet, men foretatt et utvalg. Vi har heller ikke undersøkt alle forhold ved de 

utvalgte anskaffelsene. 

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, vil de bli kvalitetssikret.  

 

Rapporten er kvalitetssikret av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, og 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 

 
Som figuren illustrerer, har de tre sektorene flere ulike virksomheter knyttet til sitt område. 

Kommunalsjef og virksomhetsledere har budsjettansvar for sine områder.  

 

Innkjøpsfunksjonen i kommunen er underlagt økonomiavdelingen. Per mai 2017 er det to 

årsverk som er dedikert til anskaffelser og leverandøroppfølging. Det framgår av kommunens 

retningslinjer for innkjøp at innkjøpskonsulentene følger opp rammeavtalene, bidrar til å 

oppnevne brukerutvalg, utarbeider konkurransegrunnlag og kunngjøringer, innhenter anbud, 

besvarer eventuelle spørsmål i forbindelse med anbudsprosesser, utarbeider anbudsprotokoll, 
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samt utarbeider tilsagnsbrev og avslagsbrev.20 I følge innkjøpskonsulent i kommunen 

gjennomføres større anskaffelser av prosjektavdelingen der økonomiavdelingen bistår 

innkjøpsfaglig. I følge innkjøpskonsulenten er fordelen med dagens organisering av 

innkjøpsfunksjonen at det er en klar ansvarsfordeling. Ulempen er at de ser at enkelte små 

innkjøp er gjennomført uten bistand fra økonomiavdelingen, og ikke alltid er helt i henhold til 

lovens grunnprinsipper.  

 

I følge innkjøpskonsulenten kan gjennomføringen av kommunens anskaffelser deles inn i tre 

hovedfaser. Disse er som følger: 

 

1. Forberedelse 

- Behovsspesifikasjon 

- Markedsundersøkelse 

- Spesifikasjon – hva vil dekke vårt behov? 

 

2. Gjennomføringsfasen 

- Konkurransebetingelser – utlysning 

- Vurdering/evaluering 

- Kontraktstildeling 

 

3. Oppfølgingsfasen 

- Kontraktsoppfølging 

- Produkt- og anleggsoppfølging 

 

På spørsmål fra revisjonen har innkjøpskonsulenten forklart at anskaffelsesprosesser 

gjennomføres av en innkjøper som besitter nødvendig kompetanse, og som har ansvaret for at 

anskaffelsen er i henhold til anskaffelsesregelverket. Videre blir det utnevnt et brukerutvalg 

eller en brukerrepresentant med ansvar for det faglige/tekniske. Ansvarsfordelingen klargjøres 

i forberedelsesfasen. Det framgår av kommunens retningslinjer for innkjøp at 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.21 

 

Kompetansen ved innkjøpsfunksjonen blir betegnet som god. Revisjonen har fått opplyst at 

alle som jobber med innkjøp til daglig har tatt KS sertifiseringskurs for offentlige 

anskaffelser.22 De ansatte drar også nytte av oppdateringer og faglige nettverk ved ulike kurs.  

KS Innkjøpsforum23 blir også trukket fram som en nyttig kilde til kompetanseheving innenfor 

fagområdet. 

 

På spørsmål om kommunen har rutiner for å vurdere habilitet i forbindelse med innkjøp, har 

revisjonen fått opplyst at kommunens juridiske avdeling gjør en vurdering av de faktiske 

forhold dersom det oppstår tilfeller der det er tvil om habilitet. 

 

                                                 
20 Jf. retningslinjer for innkjøp – Hammerfest kommune (2009) 
21 Jf. retningslinjer for innkjøp – Hammerfest kommune (2009) 
22 KS sitt sertifiseringskurs har som formål å bidra til et kunnskapsløft blant offentlige ansatte som har 

anskaffelser som sitt hovedarbeidsområde (http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/offentlige-anskaffelser/ks-

sertifiseringskurs-2017/).  
23 KSI er et fagforum i KS. KSIs formål er å høyne forståelsen og kunnskapen om anskaffelser i kommunal 

sektor med sikte på effektiv bruk av samfunnets ressurser (http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/offentlige-

anskaffelser/ks-innkjopsforum/).  

http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/offentlige-anskaffelser/ks-sertifiseringskurs-2017/
http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/offentlige-anskaffelser/ks-sertifiseringskurs-2017/
http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/offentlige-anskaffelser/ks-innkjopsforum/
http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/offentlige-anskaffelser/ks-innkjopsforum/


Kommunale anskaffelser 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 13 

 

2.1.2 Retningslinjer for anskaffelser 
 

Hammerfest kommune har utarbeidet retningslinjer for innkjøp. Retningslinjene er utarbeidet 

i 2008, og omhandler blant annet framgangsmåte ved innkjøp, krav til leverandør, 

klagebehandling, ansvarsfordeling samt referanser til relevant lovverk. I følge 

innkjøpskonsulent i kommunen gjennomgår alle nytilsatte ledere i kommunen lederopplæring 

der blant annet innkjøp og reglementer blir gjennomgått. Imidlertid blir det påpekt at 

retningslinjene for innkjøp er et dokument som ikke er godt nok kjent for alle ansatte i 

kommunen. 

 

I forbindelse med at ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017, 

er Hammerfest kommune i gang med utarbeidelse av nye retningslinjer for innkjøp. 

 
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 18.24 

 

2.2.1 Database for offentlige innkjøp (Doffin) 
 

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

administrasjonsdepartementet (FAD).25 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 2015 til oktober 2016 i alt 

hadde 39 kunngjøringer.26 Av disse er 30 relatert til anskaffelser av varer og tjenester, mens 

de resterende er relatert til bygge- og anleggskontrakter. 22 av disse kunngjøringene er 

kunngjort i 2015 og 17 er kunngjort i 2016.  

 

2.2.2 Tenders Electronic Daily (TED) 
 

For anskaffelser over EØS-terskelverdiene27 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 

                                                 
24 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  
25 http://www.doffin.no/aboutus/aboutus_main.aspx  
26 En av anbudskonkurransene er kunngjort av Hammerfest kommune, på vegne av Kvalsund kommune. 
27 Terskelverdien for anskaffelser av varer og tjenester er 1,6 mill. kr. eks. mva. (2010/2011) 

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

Europa.28 

 

Hammerfest kommune hadde i tidsrommet 1. januar 2015 til oktober 2016 i alt 12 

kunngjøringer i TED-databasen. Åtte av kunngjøringene er kunngjort i 2015, mens de fire 

øvrige er kunngjort i 2016. 

 
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.29 

 

Søk på avgjorte saker i KOFA for perioden 1. januar 2015 til oktober 2016 viser én avgjort 

sak der Hammerfest kommune er den innklagede virksomhet. Saken er avgjort i 2015. 

Klagesaken omhandler anbudskonkurranse for anskaffelser av kontormøbler, designmøbler og 

gardiner til det nye omsorgssenteret. Av klagenemndas avgjørelse framgår det at nemnda har 

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

klagesaken.30 

 

2.3 Utvalgte anskaffelser 
 

Anskaffelsene av varer og tjenester som er undersøkt er: 

 

 Vikartjenester 

 Heldøgns bo- og omsorgstjenester 

 Skolebarnkjøring til svømmehall og til andre aktiviteter 

 Julegaver ansatte 

 

Anskaffelsene av bygge- og anleggsarbeider som er undersøkt er: 

 

 Rypefjord sykehjem – ombygging 2. etg 

 Turnhall 

 

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.   
 

                                                 
28 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#  
29 http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20021115-1288.html.  
30 Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 20-12 (1) bokstav a, ved ikke å avvise valgte 

leverandør for manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om å ha «systemer for kvalitetsstyring og effektiv 

vareflyt».  

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


Kommunale anskaffelser 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 15 

 

3. FØLGER HAMMERFEST KOMMUNE LOV OG FORSKRIFT OM 
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VED KJØP AV VARER OG TJENESTER, OG 
VED TILDELING AV BYGGE- OG ANLEGGSKONTRAKTER? 

 
3.1 Vikartjenester 

3.1.1 Anskaffelsens art og omfang 

 

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

Hammerfest og Kvalsund kommune. Det framgår videre at avtalen skal omfatte begge 

kommunene med alle kommunale virksomheter og foretak, men at formålet i hovedsak er å 

dekke vikartjenester innen lege-, pleie- og omsorgstjenesten, samt barnevern og barnehager. 

Revisjonen vil avgrense undersøkelsen av denne anskaffelsen ved å kun ta for oss 

Hammerfest kommune. 

 

Det framgår av konkurransegrunnlaget at Hammerfest kommune ønsker rammeavtaler på alle 

fire områdene (barnehage/SFO, helse- og omsorgssektoren, barnevern og legetjenesten).  

 

Vikartjenester regnes som en uprioritert tjeneste.31 I henhold til forskriften § 2-1 (5) skal 

«kontrakter som gjelder uprioriterte tjenester (..) følge reglene i del I og II selv om den 

anslåtte verdi overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 (..)». Revisjonen legger derfor til grunn 

at det er bestemmelsene i anskaffelsesforskriften del I og II som regulerer denne anskaffelsen. 

 
3.1.2 Kunngjøring 

 

Data 

Konkurransen vedrørende anskaffelse av vikartjenester ble kunngjort i den nasjonale 

databasen Doffin den 1. mars 2016. Konkurransen er ikke kunngjort i den europeiske 

databasen TED. 

 

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, 75 mill.32 kr stilles det 

i tillegg krav om kunngjøring i den europeiske databasen TED. Anskaffelser av uprioriterte 

tjenester (herunder utvelgelse og rekruttering av personell) følger imidlertid reglene i 

anskaffelsesforskriften del II, selv om anskaffelsens verdi overstiger terskelverdiene. 

 

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

mellom 15 og 20 mill. kr. Anskaffelsen overstiger terskelverdien. Imidlertid regnes 

anskaffelsen av vikartjenester som en uprioritert tjeneste, og det stilles dermed ikke krav om 

kunngjøring utover Doffin. Hammerfest kommune har kunngjort anbudskonkurransen i tråd 

med regelverket. 

 

                                                 
31 FOA, vedlegg 6.  
32 Gjeldende terskelverdi fra 9. februar 2016. 
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3.1.3 Anskaffelsesprosedyre 

 

Data 

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

anbudskonkurranse. 

 

Vurdering 

Det framgår av forskriften § 5-1 at anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte 

tjenester skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med 

forhandling.  

 

Det framgår av anskaffelsesprotokollen at anskaffelsen av vikartjenester ble gjennomført som 

en åpen anbudskonkurranse. Valgt anskaffelsesprosedyre var dermed i henhold til regelverket. 

  

3.1.4 Konkurransegrunnlag 

 

Data 

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, informasjon om hvordan tildelingskriteriene vektes, samt 

en oversikt over de sektorer og virksomheter som har behov for vikarer, og hvilke 

arbeidsområder som her er aktuelle. 

 

Vurdering 

For å sikre kravene til forutberegnelighet og gjennomsiktighet må oppdragsgiver tydelig 

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

anbudskonkurransen.33 Av anskaffelsesforskriften § 8-1 (1) første punktum framgår det at 

konkurransen «enten må beskrives tilstrekkelig i kunngjøringen eller så må det utarbeides et 

konkurransegrunnlag.» Det antas at det vil være få tilfeller hvor forskriften del II kommer til 

anvendelse, hvor anskaffelsen vil kunne beskrives tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen. 

Hovedregelen er derfor at det må foreligge et skriftlig konkurransegrunnlag.34 

 

Revisjonen vurderer det dermed slik at Hammerfest kommune har utarbeidet 

konkurransegrunnlag i tråd med forskriften § 8-1. 

 

3.1.5 Kvalifikasjonskrav 

 
Data 

I kunngjøringen i Doffin framgår det at leverandøren må oppfylle samtlige av 

kvalifikasjonskravene som er oppgitt. Videre framgår det at det kun vil være kvalifiserte 

leverandører som får sine tilbud vurdert. Kvalifikasjonskravene som oppgis for å delta i 

konkurransen er innlevering av firmaattest og skatte- og momsattest. Videre stilles det krav til 

leverandørens finansielle og økonomiske kapasitet, samt til tekniske og faglige 

kvalifikasjoner.  

 

                                                 
33 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 116. 
34 Dragsten, Marianne H. (2013) Offentlige anskaffelser – Regelverk, praksis og løsninger, s. 314. 



Kommunale anskaffelser 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 17 

 

Av anskaffelsesprotokollen vedrørende anskaffelsen av vikartjenester til barnehage og SFO 

framgår det at kommunen mottok tilbud fra to leverandører, og at begge leverandørene har 

levert dokumentasjon på at samtlige kvalifikasjonskrav er oppfylte.  

 

Av anskaffelsesprotokollen vedrørende anskaffelsen av vikartjenester til barneverntjenesten 

framgår det at kommunen mottok tilbud fra to leverandører, og at begge leverandørene har 

levert dokumentasjon på at samtlige kvalifikasjonskrav er oppfylte.  

 

Revisjonen er gjort kjent med35 at anskaffelsene av henholdsvis vikartjenester til legetjenesten 

og vikartjenester til helse og pleie av ulike årsaker ble avsluttet uten at det ble foretatt 

tildeling av kontrakter. Det er ikke ført anskaffelsesprotokoll for disse, og Hammerfest 

kommune har dermed ikke dokumentert at tilbydere har levert dokumentasjon i tråd med 

kvalifikasjonskravene. 

 

Vurdering 

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

anbudskonkurransen(e) vedrørende anskaffelsen av vikartjenester, i tråd med forskriften §§ 3-

3 og 3-4.  

 

Av anbudsprotokollene for anskaffelsene av henholdsvis vikartjenester til barnehage og SFO 

og vikartjenester til barnevernet framgår det at leverandørene som ble tildelt kontrakt hadde 

levert tilfredsstillende dokumentasjon på at kvalifikasjonskravene var innfridd. Bruken av 

kvalifikasjonskrav er dermed i tråd med regelverket. 

 

Revisjonen har ikke vært i stand til å foreta en vurdering av bruken av kvalifikasjonskrav 

knyttet til anskaffelsen av vikartjenester til legetjenesten og helse og pleie grunnet manglende 

dokumentasjon.  

 

3.1.6 Tildelingskriterier 

 

Data 

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

seg på det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Videre framgår det av kunngjøringen at 

tildelingen vil skje på bakgrunn av kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget. Revisjonens 

gjennomgang av konkurransegrunnlaget viser at tildelingskriteriene er kvalitet og 

kompetanse, pris, service og tilgjengelighet, og levering og behandlingstid. Videre framgår 

det også hvordan de ulike kriteriene vil vektes. 

 

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. 

 

I delkonkurransen vedrørende anskaffelsen av vikartjenester til barnehage og SFO fikk 

kommunen inn tilbud fra to leverandører. Det framgår av vedlegg til anskaffelsesprotokollen 

                                                 
35 Jf. epost fra innkjøpskonsulent i Hammerfest kommune av 15. november 2016. 
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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 § 13-2. 

 

Av anskaffelsesprotokollen fra delkonkurransen vedrørende vikartjenester til barnevernet 

framgår det at det er lyst ut parallell rammeavtale med inntil tre leverandører. Det framgår 

videre at to leverandører leverte anbud, og at begge leverandørene «vil bli tilbudt 

rammeavtale med Hammerfest kommune og Kvalsund kommune for vikartjenester til 

barnevern». Det framgår ikke av anskaffelsesprotokollen at det er foretatt en vurdering eller 

vekting knyttet til tildelingskriteriene. Revisjonen vil i denne sammenhengen påpeke at selv 

om det ikke forelå konkurrerende tilbud, og at det dermed ikke ble foretatt en vurdering 

knyttet til tildelingskriteriene, skal dette framgå av anskaffelsesprotokollen. Revisjonen viser i 

den sammenhengen til forskriften § 3 (7), der det framgår at oppdragsgiver fortløpende skal 

«sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av 

konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god 

forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet». Gjennomsiktighet er en 

forutsetning for at leverandører skal kunne etterprøve oppdragsgiver. Kravet til at 

anskaffelsene skal være etterprøvbare innebærer at oppdragsgiver, i dette tilfellet Hammerfest 

kommune, dokumenterer hva som har foregått i anskaffelsesprosessen.  

 

Revisjonen har ikke vært i stand til å foreta en vurdering av bruken av tildelingskriterier 

knyttet til anskaffelsen av vikartjenester til legetjenesten og helse og pleie grunnet manglende 

dokumentasjon. 

 

3.1.7 Tidsfrister 

 

Data 

Konkurransen vedrørende anskaffelse av vikartjenester til Hammerfest kommune ble 

kunngjort i den nasjonale databasen Doffin 1. mars 2016. Fristen for å levere tilbud var satt til 

31. mars 2016. Vedståelsesfristen var satt til tre måneder, regnet fra tilbudsfrist. 

 

Vurdering 

For anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte tjenester er det ikke regulert hvilke 

tidsfrister som gjelder for forespørsel om deltakelse og innlevering av tilbud. Imidlertid 

framgår det av forskriften § 10-1 (1) at fristen skal «fastsettes slik at leverandørene får 

tilstrekkelig tid til å innhente nødvendig dokumentasjon, og foreta nødvendige undersøkelser 

og beregninger». Kunngjøringen i Doffin er registrert den 1. mars 2016, og fristen for å sende 

inn tilbud eller anmodning om deltakelse var satt til 31. mars 2016. Dette utgjør en tidsramme 

på fire uker/30 dager. Det framgår av anskaffelsesprotokollene fra delkonkurransene 

vedrørende henholdsvis vikartjenester til barnehage og SFO og vikartjenester til barnevern at 

anbudsfristene ble forlenget til 13. april 2016. Av begge protokollene framgår det at fristen 

ble forlenget da kommunen «mottok svært mange spørsmål, og grunnet påske ble ikke disse 

svart på fortløpende, så vi valgte å forlenge anbudsfristen». Revisjonen vurderer det slik at 

Hammerfest kommunes bruk av tidsfrister i denne anbudskonkurransen var i samsvar med 

bestemmelsen i forskriften.  

 

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

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

anbudskonkurransen var vedståelsesfrist satt til tre måneder. I løpet av denne gitte perioden 
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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 

som tildeles kontrakt skal gis tid til å gjennomgå og vurdere beslutningen til oppdragsgiver og 

de andre leverandørene til å klage.  

 

3.1.8 Avslutning av konkurransen 

 

Data 

Revisjonen er forelagt epostene som er sendt til de to leverandørene som deltok i 

anbudskonkurransen vedrørende vikartjenester til barnehage og SFO. Begge epostene er 

datert 29. april 2016. Eposten som er sendt til leverandøren som ikke ble tildelt kontrakt 

inneholder en begrunnelse for tildelingen. Av eposten framgår en oversikt over 

leverandørenes score i forhold til tildelingskriteriene, samt samlet poengsum. Av eposten 

framgår også begrunnelse for årsaker til at leverandøren ikke har fått full score på enkelte av 

tildelingskriteriene. Det framgår av begge epostene at klagefristen ble satt til 9. mai.  

 

Revisjonen har etterspurt meddelelsen som er sendt leverandørene som leverte tilbud 

vedrørende vikartjenester til barnevern. I følge innkjøpskonsulenten i Hammerfest kommune 

mottok kommunen tilbud fra to leverandører, som begge ble tilbudt kontrakt. Det foreligger 

ikke noen tilsagnsbrev til leverandørene, kun kontraktene som ble inngått.36 

 

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. Det stilles ikke spesifikke krav til hvilken form 

meddelelsen skal ha, utover at den skal være skriftlig. 

 

Revisjonens undersøkelse viser at kommunen har sendt meddelelse til de to leverandørene 

som leverte tilbud i anbudskonkurransen vedrørende vikartjenester til barnehage og SFO, og 

at meddelelsen inneholder de opplysninger som forskriften § 20-16 krever. Det ble videre 

fastsatt klagefrist på 11 dager, hvilket er innenfor de fristkrav som er lagt til grunn i 

avgjørelser i KOFA.37 

 

3.1.9 Protokoll 

 

Data 

Hammerfest kommune har ført anskaffelsesprotokoll for to av de fire anskaffelsene som 

inngikk i den samlede anbudskonkurransen vedrørende vikartjenester. Av protokollene 

framgår det hva som er kontraktenes 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. Protokollene viser hvilke leverandører som 

leverte tilbud, og i en av protokollene framgår det hvordan leverandørenes tilbud ble rangert. I 

den andre protokollen framgår ikke rangering av leverandørenes tilbud. Kommunen fikk 

tilbud fra to leverandører, og begge leverandørene ble tildelt kontrakt.38  

 

                                                 
36 Jf. epost fra innkjøpskonsulent i Hammerfest kommune av 15. november 2016. 
37 Se KOFA-sak 2011/83, premiss 57. Her framgår det at en frist på ti dager normalt vil være tilstrekkelig lang. 
38 Se rapportens kap. 3.1.6. 
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Begge protokollene viser til at anskaffelsen har fulgt del I og III i forskriften, samt at valgt 

anskaffelsesprosedyre er i tråd med anskaffelsesforskriften del III § 14-1. 

Kommunen har ikke ført anskaffelsesprotokoll for anskaffelsene av vikartjenester til 

legetjenesten og helse og pleie. Felles for disse anskaffelsene er at begge ble avlyst etter at 

fristen for å levere tilbud var utløpt.  

 

Vurdering 

Forskriften pålegger oppdragsgiver å føre protokoll gjennom hele anskaffelsesprosessen. 

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

anskaffelser etter del II og III, enn for anskaffelser etter del I.39 

 

Protokollene som omhandler anskaffelsene av vikartjenester til barnevern og skole og SFO 

beskriver vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom anskaffelsesprosessen, i tråd 

med forskriften § 3-2 og forskriftens vedlegg 4. Revisjonen finner imidlertid grunn til å 

bemerke at det av anskaffelsesprotokollen vedrørende vikartjenester til barnevernet ikke 

framgår noen begrunnelse for hvorfor det ikke ble foretatt en vurdering eller vekting knyttet 

til tildelingskriteriene. Selv om det ikke forelå konkurrerende tilbud, og dermed ikke ble 

foretatt en vurdering knyttet til tildelingskriteriene, skal dette framgå av 

anskaffelsesprotokollen. Revisjonen viser i den sammenhengen til vurderingen som er gjort i 

rapportens kapittel 3.1.6.  

 

For anskaffelser av tjenester skiller forskriften mellom såkalte prioriterte og uprioriterte 

tjenester. De prioriterte tjenestene er omfattet av direktivene og skal følge del III i forskriften 

hvis anskaffelsen overstiger EØS-terskelverdiene. Uprioriterte tjenester reguleres av del II.40 

I protokollene som omhandler anskaffelsene av vikartjenester til barnevern og skole og SFO 

vises det til at anskaffelsene har fulgt del I og III i forskriften, samt at valgt 

anskaffelsesprosedyre er i tråd med anskaffelsesforskriften del III § 14-1. Protokollen 

refererer dermed til uriktige deler av regelverket, men revisjonen finner det nødvendig å 

understreke at dette ikke har hatt betydning for selve gjennomføringen av 

anbudskonkurransen. 

 

Anskaffelsesprotokollen skal beskrive alle vesentlige forhold ved og alle viktige beslutninger 

som har blitt fattet i løpet av anskaffelsesprosessen. Formålet med 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 etterfulgt.   

Hammerfest kommune har ikke ført anskaffelsesprotokoll for anskaffelsene av vikartjenester 

til legetjenesten og helse og pleie.41 Mangelen på anskaffelsesprotokoller er klare brudd på 

forskriften § 3-2. Det er også brudd på grunnleggende krav til gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet som framgår av § 4 i lov om offentlige anskaffelser. 

 

3.1.10 Delkonklusjon 

 

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor har revisjonen konkludert med at Hammerfest 

kommune ikke fullt ut har fulgt regelverket for offentlige anskaffelser ved anskaffelsen av 

vikartjenester.  

                                                 
39 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 69. 
40 Uprioriterte tjenester skal i tillegg også følge reglene om tekniske spesifikasjoner i § 17-3 og kunngjøring av 

konkurranseresultater i § 18-3 i del III, dersom anskaffelsen overstiger EØS-terskelverdiene. 
41 Begge anbudskonkurransene ble avlyst etter at fristen for å levere tilbud var utløpt. 
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Dette gjelder følgende forhold: 

 

 Manglende dokumentasjon på at leverandørene har innfridd kvalifikasjonskravene. 

 Manglende protokollføring. 

 

3.2 Bøker og læremidler til grunnskole 

3.2.1 Anskaffelsens art og omfang 

 

Det framgår av konkurransegrunnlaget at oppdragsgiver (i dette tilfellet Hammerfest og 

Kvalsund kommune) gjennom denne konkurransen ønsker å inngå rammeavtale for levering 

av bøker og læremidler til grunnskole, samt bøker til skolebibliotekene. Det framgår videre at 

den største forbrukeren vil være sektor for barn og unge i Hammerfest kommune. Kommunen 

har ni skoler, hvor seks av disse er organisert under virksomhet skole og SFO, mens tre er 

organisert som oppvekstsentre.  

 

Revisjonen legger til grunn at det er bestemmelsene i anskaffelsesforskriften del I og III som 

regulerer denne anskaffelsen. 

 
3.2.2 Kunngjøring 

 

Data 

Konkurransen vedrørende anskaffelsen av bøker og læremidler til grunnskole, og bøker til 

skolebibliotekene ble kunngjort i den nasjonale databasen Doffin 9. februar 2016. Av 

kunngjøringen i Doffin framgår det videre at konkurransen også er kunngjort i den europeiske 

databasen TED. 

 

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, 75 mill. kr (2016/2017) stilles 

det også krav om kunngjøring i den europeiske databasen TED. 

 

Det framgår av kunngjøringen i Doffin at rammeavtalen har en anslått totalverdi på mellom 

2,2 og 3,4 mill. kr eks. mva. Anskaffelsen krever dermed kunngjøring i både Doffin og TED. 

Hammerfest kommune har kunngjort anbudskonkurransen i tråd med regelverket.  

 

3.2.3 Anskaffelsesprosedyre 

 

Data 

Det framgår av konkurransegrunnlaget og kunngjøringen i Doffin at anskaffelsen skal 

gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse.  

 

Vurdering 

Anskaffelsen av bøker og læremidler til grunnskole, samt bøker til skolebibliotekene i 

Hammerfest og Kvalsund kommune reguleres av forskriftens del III, som angir tre ulike 

anskaffelsesprosedyrer for offentlige anskaffelser; åpen anbudskonkurranse, begrenset 
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anbudskonkurranse og konkurranse med forhandlinger. Anskaffelsen av bøker og læremidler 

er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. Valgt anskaffelsesprosedyre er dermed i 

henhold til regelverket.  

 

3.2.4 Konkurransegrunnlag 

 

Data 

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

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

kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon, tildelingskriterier, samt kontraktens anslåtte verdi og 

varighet. Som vedlegg til konkurransegrunnlaget følger også en oversikt over virksomhetene 

som vil benytte seg av avtalen, samt en oversikt over elevtall fordelt på klassetrinn og skole 

for skoleåret 2015/2016.42 

 

Vurdering 

For å ivareta kravene til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og likebehandling må 

oppdragsgiver beskrive tydelig i kunngjøringen og/eller konkurransegrunnlaget hvilke 

betingelser som gjelder for anbudskonkurransen. Sammen med kunngjøringen skal 

konkurransegrunnlaget gi leverandørene de opplysningene som er nødvendige for at de skal 

være i stand til å utarbeide et fullstendig og fullverdig tilbud som har reell mulighet til å nå 

opp i anbudskonkurransen.43 

 

Hammerfest (og Kvalsund) kommune har utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelsen 

av bøker og læremidler som inneholder de opplysningene som kreves for anskaffelser over 

EØS-terskelverdi. I tillegg til å inneholde de opplysningene som er viktige og relevante for 

anbudskonkurransen, vurderer revisjonen konkurransegrunnlaget som ryddig og informativt. 

 

3.2.5 Kvalifikasjonskrav 

 

Data 

Av kunngjøringen i Doffin, punkt III.2 Kvalifikasjonskrav samt konkurransegrunnlagets punkt 

5 Kvalifikasjonskrav framgår det at oppdragsgiver har stilt krav til leverandører som ønsket å 

delta i anbudskonkurransen vedrørende bøker og læremidler. Kunngjøringen inneholder ingen 

opplysninger om kvalifikasjonskravene, men viser til at kvalifikasjonskravene framgår av 

konkurransegrunnlaget. 

 

Av konkurransegrunnlaget framgår det at kvalifikasjonskravene knytter seg til leverandørenes 

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

leverandørenes tekniske kvalifikasjoner. De lovpålagte kravene om skatte- og 

merverdiavgiftsattest (for norske tilbydere) framgår også av konkurransegrunnlaget.  

 

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 

                                                 
42 Vedlegg 1: Oversikt over virksomhetene. 
43 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 117. 
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alltid stilles krav om skatteattest og merverdiavgiftsattest. Hammerfest kommune har stilt 

krav til leverandørene som ønsket å delta i anbudskonkurransen, herunder også krav om 

skatte- og merverdiavgiftsattest. Anskaffelsesprotokollen viser at kommunen(e) fikk inn 

anbud fra to leverandører, og at en av leverandørene ikke leverte dokumentasjon på faglig 

kapasitet og gjennomføringsevne gjennom «oversikt over foretakets totale bemanning og 

kapasitet i forhold til oppdraget» og «redegjørelse vedr. kvalitetssikringssystem/-

styringssystem». Til tross for at leverandøren ikke innfridde samtlige kvalifikasjonskrav, viser 

protokollen at leverandøren likevel ble tatt med i den videre prosessen og vurderingen. 

Revisjonen vil i den sammenheng påpeke at kvalifikasjonskrav er minimumskrav som 

leverandørene må oppfylle for å delta i konkurransen, jf. forskriften § 17-4 annet ledd. 

Manglende oppfyllelse av minimumskravene skal lede til avvisning.44 Hammerfest kommune 

har brutt forskriften § 20-12 ved ikke å avvise leverandøren som ikke innfridde 

kvalifikasjonskravene. 

 

3.2.6 Tildelingskriterier 

 

Data 

Både i kunngjøringen i Doffin og i konkurransegrunnlaget 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 9.1 Tildelingskriterier i konkurransegrunnlaget inneholder 

opplysninger om hvilke kriterier oppdragsgiver vil vektlegge, og punkt 9.2 Vektlegging av 

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

vekting). 

 

Av konkurransegrunnlaget framgår det at tildelingskriteriene for anskaffelsen - og vektingen 

av disse var som følger: 

 

 Prisnivå og rabattbetingelser (40 %) 

 Kvalitet og produktutvalg (25 %) 

 Kompetanse og leveringsdyktighet (30 %) 

 Miljø (5 %) 

 

Vurdering 

Tildeling av kontrakt skal baseres på objektive og saklige kriterier, og skal enten skje på 

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

hvilket tilbud som har den laveste prisen.45 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 protokollen for anskaffelsen av bøker og læremidler at tildelingskriteriene 

som var oppgitt i konkurransegrunnlaget er lagt til grunn for vurderingen og tildelingen av 

kontrakt. Det framgår også at tildelingskriteriene er vektet i henhold til det som framgår av 

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

 

                                                 
44 FOA § 20-12. Se også Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 130. 
45 FOA § 13-2 første ledd og § 22-2 første ledd. Se også Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 213. 
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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, samt tid 

for levering eller ferdigstillelse, jf. forskriften § 22-2 (2). Tildelingskriteriene som ble benyttet 

i denne anbudskonkurransen er dermed i tråd med regelverket. 

 

3.2.7 Tidsfrister 

 

Data 

Anbudskonkurransen vedrørende anskaffelse av bøker og læremidler ble kunngjort i den 

nasjonale databasen Doffin den 9. februar 2016. Fristen for å levere tilbud var satt til 18. mars 

2016. Vedståelsesfristen var satt til 90 dager etter tilbudsfrist. 

 

Vurdering 

Det er fastsatt minimumsfrister for anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Disse varierer 

imidlertid etter hvilken anskaffelsesprosedyre som følges. I veilederen til reglene om 

offentlige anskaffelser understrekes det at oppdragsgiver er «forpliktet til ikke å fastsette 

kortere frister enn de minimumsfristene som gjelder for den konkrete anskaffelsen».46 Det 

framgår av forskriften § 19-1 (1) at ved en åpen anbudskonkurranse skal fristen for mottak av 

tilbud være minimum 45 dager fra den dagen kunngjøringen ble sendt til TED-databasen.47 

Ved fastsettelsen av fristen skal det tas særlig hensyn til kontraktens kompleksitet og den tid 

det tar å utarbeide tilbud.  

 

Fristen for å levere tilbud i anbudskonkurransen vedørende bøker og læremidler utgjør 38 

dager, og er dermed ikke i tråd med minimumsfristen som framgår av forskriften § 19-1 (1). 

 

Revisjonen har ingen merknader til vedståelsesfristen. 

 
3.2.8 Avslutning av konkurransen 

 

Data 

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

anbudskonkurransen. Brevene er datert 15. april 2016. Meddelelsesbrevene som ble sendt ut 

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

framgår hvilken leverandør som har scoret høyest på de enkelte tildelingskriteriene, og 

hvordan poengene er fordelt. Det framgår også at klagefristen er satt til 27. april 2016. 

 

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 egenskaper og relative fordeler i samsvar med 

angitte tildelingskriterier, jf. forskriften § 20-16. Meddelelsesbrevene skal også inneholde 

informasjon om klagefrist.  

                                                 
46 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 156. 
47 I praksis skjer oversendelsen til TED samme dag som kunngjøringen finner sted i Doffin (Amdal, Gro; Roll-

Matthiesen, Inger (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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Revisjonens undersøkelse viser at Hammerfest kommune har sendt ut meddelelsesbrev til 

begge leverandørene som leverte tilbud, og at brevene inneholder de opplysninger som 

forskriften krever. Det var videre fastsatt en klagefrist på 12 dager, hvilket er innenfor de 

fristkrav som er lagt til grunn i avgjørelser i KOFA.48 

 

Hammerfest kommune har avsluttet anbudskonkurransen i tråd med regelverket. 

 

3.2.9 Protokoll 

 

Data 

Hammerfest kommune har ført anskaffelsesprotokoll for anbudskonkurransen. Av protokollen 

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

som har vurdert tilbudene, 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 leverte tilbud, og hvordan leverandørenes tilbud har blitt 

rangert. Videre framgår navn på den valgte leverandøren og dato for innstilling. 

 

Vurdering 

I henhold til forskriften skal oppdragsgiver 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 som følger del I.49 

 

Protokollen vedrørende anskaffelsen av bøker og læremidler beskriver vesentlige forhold og 

viktige beslutninger gjennom anskaffelsesprosessen, i tråd med forskriften § 3-2 og 

forskriftens vedlegg 4.  

 

I protokollen er det også redegjort for prosessen etter at leverandør er valgt. Det framgår blant 

annet dato for når meddelelsesbrev er sendt ut, samt dato for klagefrist. Det stilles ikke 

spesifikke krav om at disse 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. Revisjonen vurderer derfor dette som positivt. 

 

3.2.10 Delkonklusjon 

 

Med bakgrunn i vurderingene som er gjort 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 leverandøren som ikke innfridde kvalifikasjonskravene, 

slik forskriften krever. 

 Fristen for å levere tilbud er ikke i tråd med minimumsfristen som framgår av 

forskriften. 

                                                 
48 Se KOFA-sak 2011/83, premiss 57. Her framgår det at en frist på ti dager normalt vil være tilstrekkelig lang. 
49 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 76. 
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3.3 Julegaver ansatte 

3.3.1 Anskaffelsens art og omfang 

 

Det framgår av konkurransegrunnlaget at Hammerfest kommune gjennom denne 

konkurransen ønsker å inngå en toårig kontrakt om levering av julegaver til ansatte i 

kommunen. Produktene skal gjenspeile friluftsliv og folkehelse, samt ha en høy nytteverdi. 

 

Revisjonen legger til grunn at det er bestemmelsene i anskaffelsesforskriften del I og II som 

regulerer denne anskaffelsen. 

 
3.3.2 Kunngjøring 

 

Data 

Konkurransen ble kunngjort i den nasjonale databasen Doffin den 6. mai 2016. Det framgår 

av kunngjøringen og konkurransegrunnlaget at leveransen vil bestå av et årlig volum på ca. 

1500 stk, hvilket anslås til å ha en totalverdi på 1,5 mill. kr. eks. mva. 

 

Vurdering 

Av forskriften § 9-1 framgår det at oppdragsgiver skal utarbeide en kunngjøring, og at denne 

skal sendes Doffin for publisering. Videre framgår det at oppdragsgiver kan kunngjøre 

konkurransen i TED. Hammerfest kommune har kunngjort anskaffelsen av julegaver til 

ansatte i tråd med regelverket.  

 
3.3.3 Anskaffelsesprosedyre 

 

Data 

Det framgår av kunngjøringen og konkurransegrunnlaget 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. Anskaffelsen av julegaver reguleres av forskriftens del 

II, som angir tre ulike anskaffelsesprosedyrer for offentlige anskaffelser; åpen 

anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandlinger. 

Anskaffelsen av julegaver er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse. 

Anskaffelsesprosedyren som er benyttet er dermed i tråd med regelverket.  

 

3.3.4 Konkurransegrunnlag 

 

Data 

Hammerfest kommune har utarbeidet et eget konkurransegrunnlag for anskaffelsen av 

julegaver. Av konkurransegrunnlaget framgår det hva formålet med anskaffelsen er, hva 

oppdraget består av, hvordan konkurransen skal gjennomføres, milepælplan, frister, 

avvisningsgrunner og krav til leverandøren. Videre inneholder konkurransegrunnlaget en 



Kommunale anskaffelser 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 27 

 

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

hvordan de enkelte kriteriene vil 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 opplysninger 

som kreves for anskaffelser under nasjonal terskelverdi og uprioriterte tjenester. Revisjonen 

vurderer konkurransegrunnlaget som ryddig og informativt, og at opplysningene som framgår 

er i tråd med forskriften § 8-1. 

 

3.3.5 Kvalifikasjonskrav 

 

Data 

Det framgår av konkurransegrunnlaget kap 3.3 Dokumentasjon- og kvalifikasjonskrav at 

oppdragsgiver, her Hammerfest kommune, har stilt krav til leverandører som ønsket å delta i 

anbudskonkurransen. Konkurransegrunnlagets punkt 3.3.1 til 3.3.4 betegnes som «absolutte 

basiskrav som må oppfylles for å delta i konkurransen.»50 Leverandøren skal levere 

dokumentasjon på ordnede forhold mht. skatte- og merverdiinnbetaling. Videre knytter 

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

stilling, samt tekniske og faglige kvalifikasjoner. 

 

Av anskaffelsesprotokollen framgår det at kommunen mottok tilbud fra ti leverandører. Én av 

leverandørene manglet dokumentasjon på flere av kvalifikasjonskravene, og dette tilbudet ble 

dermed avvist.  

 

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 disse kan også utdypes i konkurransegrunnlaget. 

Det skal alltid stilles krav om skatteattest og merverdiavgiftattest, jf. FOA § 3-3. Det framgår 

av konkurransegrunnlaget at Hammerfest kommune har stilt krav til leverandører som ønsket 

å delta i anbudskonkurransen. Av konkurransegrunnlaget framgår 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. Anskaffelsesprotokollen viser at av de ti leverandørene som leverte tilbud, var 

det én som ikke innfridde samtlige kvalifikasjonskrav som var stilt. Protokollen viser videre at 

denne leverandørens tilbud ble avvist, med henvisning til FOA § 11-10. Kvalifikasjonskrav er 

minimumskrav som leverandørene må oppfylle for å delta i konkurransen, jf. forskriften § 8-

4. Manglende oppfyllelse skal lede til avvisning.51 52 53 Hammerfest kommune har avvist 

leverandøren som ikke innfridde kvalifikasjonskravene, i tråd med forskriftens bestemmelser. 

Bruken av kvalifikasjonskrav er i tråd med regelverket. 

 

  

                                                 
50 Konkurransegunnlaget s. 6 og 7. 
51 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 117.  
52 Punktet 3.3 Dokumentasjon- og kvalifikasjonskrav i konkurransegrunnlaget. 
53 FOA § 11-10. 
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3.3.6 Tildelingskriterier 

 

Data 

I kunngjøringen heter det at tilbud skal vurderes etter hva som er det økonomiske mest 

fordelaktige, basert på kriterier oppgitt i konkurransegrunnlaget. Av konkurransegrunnlagets 

punkt 5 Kriterier for valg av tilbud framgår det at tildelingskriteriene er: 

 

1. Pris (vektes 30 %) 

2. Estetisk uttrykk og presentasjon (vektes 60 %) 

3. Leveringssikkerhet, leveringsbetingelser og service (vektes 10 %)54 

 

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 kunngjøringen eller 

konkurransegrunnlaget. I denne anbudskonkurransen er 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. 

 

3.3.7 Tidsfrister 

 

Data 

Konkurransen vedrørende anskaffelse av julegaver til Hammerfest kommune ble kunngjort i 

den nasjonale databasen Doffin den 6. mai 2016. Fristen for å levere tilbud var satt til 3. juni 

2016. Vedståelsesfristen var satt til tre måneder. 

 

Vurdering 

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

anbudskonkurranse. Det er ikke fastsatt noen minimumsfrister i forskriftens del II, men 

fristene skal likevel fastsettes slik at leverandørene får tilstrekkelig tid til å innhente 

nødvendig informasjon, og foreta nødvendige undersøkelser og beregninger, jf. FOA § 10-1.  

 

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

tidsrommet som tilstrekkelig for leverandørene til å innhente nødvendig dokumentasjon, samt 

foreta nødvendige undersøkelser og beregninger. Revisjonen har ingen merknader til 

fastsettelsen av tidsfrist i denne anbudskonkurransen.  

 

3.3.8 Avslutning av konkurransen 

 

Data 

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

anbudskonkurransen. Brevene er datert 24. juni 2016. Klagefristen er satt til 1. juli 2016. 

 

 

                                                 
54 I konkurransegrunnlaget er denne vektingen oppgitt til 30 %, men tallet er korrigert til 10 % i 

anskaffelsesprotokollen. 
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Vurdering 

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

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

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

forskriften § 20-16. Meddelelsesbrevene som er sendt ut til de ni leverandørene55 som leverte 

tilbud i anbudskonkurransen inneholder en redegjørelse for hvordan anbudene er vurdert i 

forhold til tildelingskriteriene. Videre framgår navnet på leverandøren som er tildelt kontrakt 

på bakgrunn av høyeste poengsum. Revisjonen har ingen merknader til meddelelsen om 

kontraktstildeling i denne anbudskonkurransen. 

 

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

avgjørelser i KOFA.56 

 

3.3.9 Protokoll 

 

Data 

Hammerfest kommune har ført anskaffelsesprotokoll for anbudskonkurransen. Av protokollen 

framgår det at kommunen mottok tilbud fra ti navngitte leverandører, og at ni av disse 

innfridde alle dokumentasjon- og kvalifikasjonskrav. Av protokollen framgår det videre 

hvordan tilbudene er evaluert og gitt poeng i henhold til tildelingskriteriene i 

konkurransegrunnlaget, samt merknader knyttet til poenggivningen. Protokollen beskriver 

avslutningsvis sammensetningen i brukerutvalget som har vurdert tilbudene. 

 

Vurdering 

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

Protokollplikten er noe mer omfattende for anskaffelser etter del II og III, enn for anskaffelser 

etter del I. Forskriften pålegger oppdragsgiver å føre protokoll gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. 

 

Hammerfest kommune har ført protokoll fra anskaffelsen av julegaver. Protokollen inneholder 

blant annet opplysninger om kontraktens gjenstand og varighet, samt hvilke tildelingskriterier 

og kvalifikasjonskrav som har vært gjeldende. 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). 

 

Revisjonen er gjort kjent med at Hammerfest kommune tildelte kontrakt til den av 

leverandørene som oppnådde høyeste poengsum. Etter tildelingen ble kommunen gjort 

oppmerksom på en feil i poenggivningen av de andre leverandørene. Det ble foretatt en ny 

evaluering av tilbudene, og på bakgrunn av dette ble kontrakten tildelt en annen leverandør.   

 

Leverandøren som opprinnelig ble tildelt kontrakten sendte inn klage på tildelingen. Klagen 

ble besvart, men medførte ingen endringer. Tildeling, kontakt med leverandørene, den nye 

evalueringen og den nye tildelingen, samt klagebehandling, framgår ikke av 

anskaffelsesprotokollen. Revisjonen vil i den sammenheng vise til forskriften § 3-2 (2) der det 

framgår at «protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom 

                                                 
55 Kommunen mottok i utgangspunktet ti tilbud, men ett av disse ble avvist da det ikke innfridde 

kvalifikasjonskravene (se rapportens kap. 3.3.5 Kvalifikasjonskrav). 
56 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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hele anskaffelsesprosessen». Revisjonen vurderer manglene i anskaffelsesprotokollen som 

brudd på forskriftens bestemmelser om dette. 

 

Revisjonen viser avslutningsvis til KOFA sak 2010/106, der klagenemnda bemerket at 

oppdragsgivers kontakt med tilbyderne i en åpen anbudskonkurranse er underlagt strenge 

regler. Videre at manglende protokollføring av slik kontakt kan gjøre det vanskeligere å 

kartlegge om eventuelle avklaringer ligger innenfor regelverkets grenser.  

 

3.3.10 Delkonklusjon 

 

Med bakgrunn i vurderingene som er gjort ovenfor, har revisjonen konkludert med at 

Hammerfest kommune har brutt krav i forskrift om offentlige anskaffelser i denne 

anbudskonkurransen.  

 

Dette gjelder følgende forhold: 

 

 Manglende protokollføring av vesentlige forhold i anskaffelsesprosessen. 

 

Revisjonen vil i tillegg til det ovennevnte også bemerke at det i anbudskonkurransen var 

fastsatt en klagefrist som er under det fristkravet som er lagt til grunn i avgjørelser i KOFA. 

 

3.4 Skolebarnkjøring til svømmehall og til andre aktiviteter 

3.4.1 Anskaffelsens art og omfang 

 

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

skyss av elever fra fire skoler til svømmeundervisning i Isbjørnhallen. I følge kunngjøringen 

dreier det seg om 1-2 ganger per uke for hver av klassene dette omfatter.  

 

I tillegg til dette ønsker oppdragsgiver (Hammerfest kommune) at oppdraget også skal 

omfatte annen transport for skolebarn, eksempelvis til bedriftsbesøk, tur til slalåmbakke, tur 

til Arktisk kultursenter m.v. Transporten skal utføres «miljømessig optimalt, med høy 

sikkerhet og med god komfort for passasjerene». 

 

Skolebarnkjøring regnes som en prioritert tjeneste.57 Revisjonen legger til grunn at det er 

bestemmelsene i anskaffelsesforskriften del I og III som regulerer denne anskaffelsen. 

 
3.4.2 Kunngjøring 

 

Data 

Konkurransen vedrørende skolebarnkjøring ble kunngjort i den nasjonale databasen Doffin 

22. oktober 2015. Konkurransen er også kunngjort i den europeiske databasen TED. Det 

framgår ikke anslått kontraktsverdi i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. 

 

 

                                                 
57 FOA, vedlegg 6.  
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Vurdering 

Konkurransen er kunngjort i både den nasjonale databasen Doffin og i den europeiske 

databasen TED. Revisjonen har ingen merknader til kunngjøringen av anbudskonkurransen 

som sådan. Oppdragsgiver plikter imdidlertid 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.58 Anslått verdi for 

anskaffelsen av skolebarnskyss framgår ikke av dokumentasjonen (konkurransegrunnlaget, 

kunngjøringen og anskaffelsesprotokollen) som omhandler anskaffelsen. Revisjonen vurderer 

kommunens manglende anslag over anskaffelsens verdi som brudd på forskriften § 2-3.  

 

Revisjonen vil i denne sammenhengen vise til at KOFA i en rekke saker59 har uttalt at 

oppdragsgiver i henhold til lovens krav om forutberegnelighet har plikt til å «gi de 

opplysningene som er nødvendige for at leverandørene skal ha et forsvarlig grunnlag å inngi 

tilbud på basis av». I sak 2012/213 viste klagenemnda til at det følger av forskriften § 9-1 at 

oppdragsgiver skal utarbeide en kunngjøring i samsvar med kunngjøringsskjemaer fastsatt av 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og at det av kunngjøringsskjemaet 

framgår at tilbyderne skal opplyse om anskaffelsens samlede mengde eller omfang inkludert 

delarbeider, delleveranser og opsjoner. Dette tilsier at oppdragsgiver som hovedregel skal 

opplyse om anskaffelsens anslåtte verdi. Det avgjørende er imidlertid hvorvidt denne 

opplysningen er nødvendig for at tilbyderne skal ha et forsvarlig grunnlag for å inngi tilbud.60 

I kunngjøringen vedrørende anskaffelsen av skolebarnskyss har oppdragsgiver (Hammerfest 

kommune) opplyst om omfanget av anskaffelsen, herunder antall turer i uken per skole. Av 

vedlegg til konkurransegrunnlaget framgår også en oversikt skolene med antall turer samt 

antall elever for skoleåret 2015/2016. Revisjonen vurderer det slik at disse opplysningene gjør 

det mulig for tilbydere å vurdere omfanget av anskaffelsen, og at det således ikke forelå grunn 

til å avlyse konkurransen på bakgrunn av at oppdragsgiver ikke hadde opplyst om kontraktens 

verdi.61 

 

3.4.3 Anskaffelsesprosedyre 

 

Data 

Det framgår av kunngjøringen i Doffin og konkurransegrunnlaget at anskaffelsen av 

skolebarnskyss til Hammerfest kommune skal gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse. 

 

 

Vurdering 

Når man skal avgjøre hvilke prosedyreregler som skal benyttes, skal anskaffelsens samlede 

verdi legges til grunn. Hammerfest kommune har ikke foretatt et anslag over anskaffelsens 

samlede verdi.62 Imidlertid kan åpne anbudskonkurranser benyttes for anskaffelser både over 

og under den til enhver tid gjeldende terskelverdi. Den valgte anskaffelsesprosedyren er 

dermed i tråd med regelverket. 

                                                 
58 Reglene om beregning av anskaffelsens anslåtte verdi framgår av forskriften § 2-3. 
59 KOFA-sak 2012/213, sak 2008/27, sak 2012/99, sak 2012/88. 
60 KOFA-sak 2012/213 premiss (27). 
61 I KOFA-sak 2011/171 premiss (61) og 2012/195 (21) har klagenemnda slått fast at «innklagede har plikt til å 

avlyse konkurransen dersom det påvises at denne kunne fått et annet utfall for klagers vedkommende om feilen 

ikke var begått. I tillegg legger nemnda til grunn at det foreligger avlysningsplikt dersom feilen som er begått 

kan ha virket inn på deltakelsen i konkurransen, mao. avholdt leverandører fra å delta». 
62 Jf. rapportens kap. 3.4.2. 
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3.4.4 Konkurransegrunnlag 

 

Data 

Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag for anbudskonkurransen vedrørende 

skolebarnkjøring for Hammerfest kommune. Konkurransegrunnlaget inneholder blant annet 

en beskrivelse av anskaffelsen, instrukser til tilbyder, krav til tilbudet, krav til leverandørens 

kvalifikasjoner, kravspesifikasjon, tildelingskriterier, samt kontrakts-, bestillings- og 

betalingsbetingelser.  

 

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.63 Konkurransegrunnlaget skal inneholde en tilstrekkelig og 

fullstendig beskrivelse av: 

 

- 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, samt endelig frist for mottak 

av tilbud (dag og klokkeslett) 

- Hvilke kontraktsbetingelser som gjelder for oppdraget 

 

Revisjonen vurderer det slik at Hammerfest kommune har utarbeidet et konkurransegrunnlag 

som er i tråd med forskriften § 8-1 (1). 

 

3.4.5 Kvalifikasjonskrav 

 

Data 

I kunngjøringen vises det til at krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling, samt til 

tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner framgår av konkurransegrunnlaget. Av 

konkurransegrunnlagets kapittel 4 framgår de nærmere kravene til leverandørenes 

kvalifikasjoner.  

 

Oppdragsgiver har stilt krav om innlevering av skatteattest og merverdiavgiftsattest. Videre er 

det stilt krav til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling, økonomiske og finansielle 

stilling, samt til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner.  

 

Av anskaffelsesprotokollen framgår det at kommunen mottok tilbud fra én leverandør, og at 

denne leverandøren oppfylte de oppgitte kvalifikasjons- og dokumentasjonskravene. 

 

Vurdering 

Kvalifikasjonskrav skal brukes i henhold til regelverket. I anskaffelsesforskriften § 8-4 

framgår det at oppdragsgiver kan stille minimumskrav til leverandørene, herunder til 

leverandørenes tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Det framgår 

videre at de stilte kvalifikasjonskrav skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle 

kontraktsforpliktelsene og at kravene skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres. 

                                                 
63 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 129. 
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Revisjonens undersøkelse viser at de kvalifikasjonskrav som kommunen har stilt oppfyller de 

krav som framgår av anskaffelsesforskriften.  

 

Det er videre slik at de kvalifikasjonskrav som stilles skal framgå av kunngjøringen eller av et 

eget kvalifikasjonsgrunnlag, jf. anskaffelsesforskriften § 8-5. Revisjonens undersøkelse viser 

at dette er tilfellet for den aktuelle anskaffelsen. Revisjonen har ingen merknader til bruken av 

kvalifikasjonskrav. 

 

3.4.6 Tildelingskriterier 

 

Data 

Av kunngjøringen framgår det at kontrakt vil tildeles på bakgrunn av det økonomisk mest 

fordelaktige tilbud, vurdert på grunnlag av kriterier og vekting fastsatt i 

konkurransegrunnlaget. Av konkurransegrunnlaget framgår det at kriteriene og vektingen er 

som følger: 

 

 Pris (vektes 40-60 %) 

 Kvalitet, leveringssikkerhet og referanse (vektes 40-60 %) 

 

Det framgår også nærmere beskrivelser av hva som inngår i de enkelte kriteriene. 

 

Vurdering 

Forskriften64 inneholder to måter å evaluere et tilbud på: tildelingen skal enten skje på basis 

av hvilket tilbud som er det «økonomisk mest fordelaktige», eller utelukkende ut fra hvilket 

tilbud som har «lavest pris». En evaluering basert på laveste pris vil være enkelt, da det 

sentrale er å finne ut hvem som har det lavest prisede tilbudet. Er evalueringen basert på å 

finne det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, er vurderingen sammensatt av flere 

kvantitative og kvalitative kriterier som samlet sett sier noe om hva som best dekker 

oppdragsgiverens behov.65 

 

I denne anbudskonkurransen hadde oppdragsgiver på forhånd oppgitt tildelingskriteriene i 

kunngjøringen, samt gitt en mer utfyllende beskrivelse av både kriterier og vektingen av disse 

i konkurransegrunnlaget. Det framgår av anskaffelsesprotokollen at det kom inn ett tilbud, og 

at denne leverandøren ble tildelt kontrakt. Revisjonen har ingen merknader til bruken av 

tildelingskriterier, og vurderer det slik at bruken av tildelingskriterier er i henhold til 

regelverket. 

 

3.4.7 Tidsfrister 

 

Data 

Anbudskonkurransen ble kunngjort i Doffin den 22. oktober 2015. Fristen for å levere tilbud 

var satt til den 4. desember 2015 klokken 12:00. Vedståelsesfristen var satt til 90 dager. 

 

  

                                                 
64 FOA § 13-2 (1) og § 22-2 (1). 
65 Bakken, Espen; Nordby, Thomas (2013) Offentlige anskaffelser, s. 136. 



Kommunale anskaffelser 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 34 

 

Vurdering 

I forskriftens kapittel 19 er det regulert hvilke frister som gjelder for anskaffelser over EØS-

terskelverdiene. 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. Det er Doffin som står for oversendelsen 

av kunngjøringer til TED. Det framgår av nettsiden til Doffin at «kunngjøringer etter del III 

(over EØS-terkelverdiene) skal være oversendt TED senest 1 arbeidsdager etter at 

kunngjøring er mottatt».66 Revisjonen har tatt utgangspunkt i kunngjøringsdato i Doffin, og 

lagt til grunn at anbudskonkurransen er kunngjort i TED en dag senere.  

 

Kunngjøringen vil da være registrert i TED den 23. oktober 2015. Fristen for å sende inn 

tilbud var satt til 4. desember 2015. Dette utgjør en tidsramme på seks uker/42 dager. Dette er 

under minimumsfristen som framgår av forskriften § 19-1. Imidlertid gir forskriften rom for at 

tilbudsfristen kan forkortes med fem dager dersom det fra tidspunktet for kunngjøringen gis 

«fri, direkte og full elektronisk tilgang til konkurransegrunnlaget og ethvert supplerende 

dokument», jf. § 19-1 (4). Det skal angis i kunngjøringen på hvilken internettadresse denne 

dokumentasjonen er tilgjengelig. Revisjonens undersøkelse viser at oppdragsgiver har gitt fri, 

direkte og full elektronisk tilgang til konkurransegrunnlaget og alle dokumenter som vedrører 

den spesifikke anskaffelsen. Tidsfristen som er satt i denne konkurransen er dermed i tråd 

med forskriftens bestemmelser.  

 

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

forskriften § 19-6 (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 

det kun var én leverandør som leverte tilbud – og at denne også ble tildelt kontrakt. 

Revisjonen har ingen merknader til vedståelsesfristen. 

 

3.4.8 Avslutning av konkurransen 

 

Data 

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

innkjøpskonsulenten i kommunen foreligger det ingen meddelelsesbrev til denne 

leverandøren, da neste dokument i prosessen er kontrakten som ble inngått mellom partene.   

 

Vurdering 

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

deltakere i anbudskonkurransen. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget.67 

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 ikke 

avsluttet anbudskonkurransen i tråd med regelverket.  

 

                                                 
66 http://doffin.eu-supply.com/Home/BuyerTermOfUse.  
67 Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget etter § 20-16 (oppdragsgivers begrunnelsesplikt) første 

ledd, og opplyse om karensperioden, jf. FOA § 22-3 (3). Kravet om karensperiode gjelder imidlertid ikke når 

leverandøren som tildeles kontrakt er den eneste berørte leverandøren, jf. FOA § 22-3 (4) bokstav b.  

http://doffin.eu-supply.com/Home/BuyerTermOfUse
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3.4.9 Protokoll 

 

Data 

Hammerfest kommune har ført anskaffelsesprotokoll for konkurransen. Av protokollen 

framgår det at tilbyder hadde levert godkjente kvalifikasjonskrav. Av protokollen framgår 

også navnet på leverandøren som leverte tilbudet og som ble valgt som leverandør av 

skolebarnkjøring til kommunen. Det er imidlertid ikke oppgitt hvilken verdi kontrakten er 

anslått til å ha, og det er heller ikke oppgitt hvilken tilbudspris den valgte leverandøren har 

gitt. To ansatte i kommunen deltok under anbudsprosessen.  

 

Vurdering 

Ved alle anskaffelser som overstiger 100 000 kr 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 skolebarnkjøring 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 valgt leverandør, men ikke begrunnelse for tildeling eller 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 20. oktober 2015. Av kunngjøringen i Doffin framgår det imidlertid at 

kunngjøringsdatoen var 22. oktober 2015. 

 

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: 

 

 Det er ikke foretatt en beregning av anskaffelsens anslåtte verdi slik forskriften krever. 

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

minimumsfristen som framgår av forskriften. 

 Meddelelsen om kontraktstildeling er ikke skriftliggjort slik forskriften krever. 

 Anskaffelsesprotokollen inneholder ikke fullt ut de opplysninger som forskriften 

krever. 
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3.5 Rypefjord sykehjem – ombygging i 2. etg 

3.5.1 Anskaffelsens art og omfang 

 

Data 

Det framgår av kunngjøringen i Doffin at anskaffelsen gjelder rehabiliteringsarbeid av 

beboerrom, bad, vaskerom og korridor ved Rypefjord sykehjem.  Arbeidet omfatter i all 

hovedsak bytting av gulv, vegger og dører, samt utbedring av himling. 

 

Revisjonen legger til grunn at det er bestemmelsene i anskaffelsesforskriften del I og II som 

regulerer denne anskaffelsen. 

 

3.5.2 Kunngjøring 

 

Data 

Konkurransen vedrørende anskaffelsen av bygge- og anleggsarbeid til Hammerfest kommune 

ble kunngjort i den nasjonale databasen Doffin den 28. januar 2016. Konkurransen er ikke 

kunngjort i TED-databasen. 

 

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.  

 

Av kunngjøringen framgår det at kontrakten består av én enkeltkontrakt. Det framgår ikke av 

kunngjøringen i Doffin eller konkurransegrunnlaget hvilken verdi kontrakten er anslått til å 

ha. Det framgår av kunngjøringen at anskaffelsen reguleres av forskriftens del I og II, men 

revisjonen har altså ikke funnet at kontraktenes verdi er anslått i dokumentasjonen 

(konkurransegrunnlaget, kunngjøringen og anskaffelsesprotokollen) som omhandler 

anskaffelsen. Revisjonen vurderer kommunens manglende anslag over anskaffelsens verdi 

som brudd på forskriften § 2-3. Av anbudsprotokollen framgår summen på anbudene som 

kom inn i konkurransen. Anbudssummene varierte mellom 2,4 mill. kr og 3,4 mill. kr. 

Revisjonen har lagt dette til grunn i vurderingen av kontraktens verdi. EØS-terskelverdien for 

bygge- og anleggsarbeider var på anskaffelsestidspunktet 44 mill. kr (2016/2017). 

Anskaffelsen av bygge- og anleggsarbeider i forbindelse med rehabiliteringen av Rypefjord 

sykehjem krevde dermed ikke kunngjøring i TED-databasen. Anskaffelsen er kunngjort i 

Doffin, i tråd med regelverket.  

 

3.5.3 Anskaffelsesprosedyre 

 

Data 

Av kunngjøringen i Doffin framgår det at konkurransen skal gjennomføres som en åpen 

anbudskonkurranse. Av konkurransegrunnlaget framgår det at konkurransen skal 

gjennomføres som en anbudskonkurranse med forhandlinger. På spørsmål fra revisjonen har 

innkjøpskonsulenten i Hammerfest kommune forklart at anbudskonkurransen opprinnelig 

skulle gjennomføres som konkurranse med forhandlinger, men at de senere gikk bort fra dette. 

Ved en feil ble det ikke gjort endringer i konkurransegrunnlaget før anbudskonkurransen ble 

kunngjort. Konkurransen ble gjennomført som en åpen anbudskonkurranse.  
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Vurdering 

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

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

forskriftens del II at det skal benyttes åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller 

konkurranse med forhandling, jf. forskriften § 5-1. Anskaffelsen av bygge- og 

anleggsarbeider ved Rypefjord sykehjem var kunngjort som en åpen anbudskonkurranse, og 

ble gjennomført som det. Anskaffelsesprosedyren er dermed i tråd med regelverket.  

 

Revisjonen vil imidlertid bemerke at ved å oppgi to ulike anskaffelsesprosedyrer i 

henholdsvis kunngjøring og konkurransegrunnlag kan det potensielt skapes en uklarhet med 

hensyn til konkurranseform som er i strid med anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 

til forutberegnelighet.  

 

3.5.4 Konkurransegrunnlag 

 

Data 

Hammerfest kommune har utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelsen av bygge- og 

anleggsarbeider i forbindelse med rehabiliteringen av Rypefjord sykehjem. Av 

konkurransegrunnlaget framgår det hva oppdraget består av, hvilke krav som stilles til 

innlevert tilbud, hvilke kriterier som vil legges til grunn ved valg av tilbud, 

kontaktinformasjon for henvendelser og spørsmål, frister, samt anbudsskjema. 

Konkurransegrunnlaget inneholder ikke anslått kontraktsverdi.  

 

Formuleringer, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier som framgår av 

konkurransegrunnlaget er ikke i samsvar med det kommunen har oppgitt i kunngjøringen i 

Doffin.  

 

Vurdering 

For å sikre at kravene til forutberegnelighet og gjennomsiktighet må oppdragsgivere beskrive 

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

anbudskonkurransen.68 Ved anskaffelser som følger reglene i forskriftens del II, er det ikke et 

krav at oppdragsgiver utarbeider et eget konkurransegrunnlag dersom kunngjøringen 

beskriver vilkårene for konkurransen på en tilstrekkelig utfyllende måte. Når anskaffelsene 

følger reglene i del III er det imidlertid et krav at det utarbeides et eget konkurransegrunnlag 

som utfyller kunngjøringen.69 

 

Anskaffelsen av bygge- og anleggsarbeider i Hammerfest kommune er en anskaffelse som 

reguleres av forskriftens del II. Det betyr at oppdragsgiver i utgangspunktet ikke er pålagt å 

utarbeide et eget konkurransegrunnlag. I dette tilfellet inneholder imidlertid ikke 

kunngjøringen en detaljert beskrivelse av kontraktens innhold, omfang og anslåtte verdi. På 

bakgrunn av disse manglene, er oppdragsgiver pliktig å utarbeide et konkurransegrunnlag som 

utfyller kunngjøringen.  

 

Hammerfest kommune har utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelsen av bygge- og 

anleggsarbeider til Rypefjord sykehjem. Konkurransegrunnlaget inneholder en beskrivelse av 

                                                 
68 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 116. 
69 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 129. 
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kontraktens innhold, samt krav til tilbud og leverandør. Utarbeidelsen av 

konkurransegrunnlag i tillegg til kunngjøringen er i tråd med forskriften § 8-1.  

 

Revisjonen vil midlertid bemerke at konkurransegrunnlaget ikke inneholder anslått 

kontraktsverdi. Videre framgår det ulike formuleringer, kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier av konkurransegrunnlaget enn det som er oppgitt i kunngjøringen. Dette er 

klare brudd på anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav til forutberegnelighet. KOFA har 

behandlet flere saker som omhandler uoverensstemmelser mellom kunngjøring og 

konkurransegrunnlag, og har i disse sakene vist til at dette skaper usikkerhet om hvilke 

forhold som inngår i oppdragsgivers vurderinger. KOFA har konkludert med at manglende 

samsvar mellom kunngjøring og konkurransegrunnlag er brudd på kravet om 

forutberegnelighet.  

 
3.5.5 Kvalifikasjonskrav 

 

Data 

Av kunngjøringen i Doffin framgår det at kvalifikasjonskravene i anbudskonkurransen er at 

leverandøren er registrert i Foretaksregisteret (firmaattest), HMS-egenerklæring og skatte- og 

merverdiavgiftsattest. Av konkurransegunnlagets punkt 2.5.7 Kvalifikasjonskrav framgår det 

at «de utvalgte anbyderne vurderes av tiltakshaver som kvalifisert for utførelsen».  

 

Revisjonen er forelagt anbudsprotokollen for anskaffelsen. Av protokollen framgår navn på 

de fem leverandørene som leverte tilbud, samt tilbudssummene (oppgitt ink. og eks. mva.) og 

merknader til hvert av tilbudene.70 Det framgår ikke hvorvidt leverandørene har levert 

godkjent dokumentasjon på kvalifikasjonskravene som framgår av kunngjøringen. 

 

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 de kan også utdypes i konkurransegrunnlaget. Det 

skal alltid stilles krav om skatteattest og merverdiavgiftsattest. Det framgår av kunngjøringen 

i Doffin at Hammerfest kommune har stilt kvalifikasjonskrav til leverandører som ønsket å 

delta i anbudskonkurransen, i tråd med forskriften § 3-3. Det framgår imidlertid ikke av 

anskaffelsesprotokollen hvorvidt leverandørene som leverte tilbud innfridde 

kvalifikasjonskravene. Revisjonen er ikke forelagt annen dokumentasjon som viser hvorvidt 

leverandørene innfridde kravene.  

 

I henhold til forskriften § 3-3 (2) skal oppdragsgiver angi innleveringsmåte og tidspunkt for 

innlevering av henholdsvis skatte- og merverdiavgiftsattest. Revisjonens gjennomgang av 

kunngjøring og konkurransegrunnlag viser at Hammerfest kommune har opplyst om dette.  

 

Revisjonen vil bemerke at kvalifikasjonskravene som framgår av konkurransegrunnlaget ikke 

er i samsvar med det som framgår av kunngjøringen. Revisjonen vurderer dette som brudd på 

anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav til forutberegnelighet. 

  

                                                 
70 Merknadene knytter seg i all hovedsak til byggetid og eventuelle deler som er utelatt eller tatt med i tilbudet. 
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3.5.6 Tildelingskriterier 

 

Data 

Det framgår av kunngjøringen i Doffin at det økonomisk mest fordelaktige tilbud vil vurderes 

på grunnlag av to tildelingskriterier: 

 

 Pris (vektes 75 %) 

 Byggetid (vektes 25 %) 

 

I konkurransegrunnlaget framgår det at «tiltakshaver står fritt til å velge den tilbyder som gir 

det samlet best tilbud mht. pris, kvalitet og sikkerhet for levering».71 

 

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.72 

 

I denne aktuelle anbudskonkurransen hadde oppdragsgiver på forhånd oppgitt 

tildelingskriteriene i kunngjøringen. Av kunngjøringen framgår det at det økonomisk mest 

fordelaktige tilbudet ville bli vurdert på bakgrunn av tildelingskriteriene pris og byggetid. I 

konkurransegrunnlaget framgår det imidlertid at tiltakshaver står fritt til å velge det tilbudet 

som samlet sett er best – vurdert ut fra kriteriene pris, kvalitet og sikkerhet for levering. Ved å 

oppgi ulike tildelingskriterier i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget skaper 

oppdragsgiver en usikkerhet omkring hvilke forhold som ville inngå i evalueringen av 

tilbud.73 Hammerfest kommune har med dette brutt grunnleggende krav til forutberegnelighet.  

 

Revisjonen er ikke forelagt dokumentasjon som viser hvorvidt og hvordan Hammerfest 

kommune har vurdert tildelingskriteriene – og hvilke tildelingskriterier kommunen eventuelt 

la til grunn i vurderingen. Kommunens manglende dokumentasjon på slike vurderinger 

representerer klare brudd på de grunnleggende prinsippene gjennomsiktighet, etterprøvbarhet 

og forutberegnelighet.  

 

3.5.7 Tidsfrister 

 

Data 

Anbudskonkurransen ble kunngjort i Doffin 28. januar 2016. Fristen for å levere tilbud var 

satt til den 22. februar klokken 12:00. Vedståelsesfristen var i konkurransegrunnlaget satt til 

60 kalenderdager. 

 

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. forskriften 

                                                 
71 Konkurransegrunnlagets punkt 2.5.2 Kriterier for valg av tilbud. 
72 Dersom tildelingskriteriene blir vektet ulikt skal oppdragsgiver oppgi den relative vektingen. 
73 Se avgjørelse i KOFA-sak 2008/155. 
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§ 10-1. Ved fastsettelse av frister bør oppdragsgiver imidlertid ta hensyn til anskaffelsens art, 

størrelse og kompleksitet.74  

 

Kunngjøringen i Doffin er registrert den 28. januar 2016, og fristen for å sende inn tilbud var 

satt til 22. februar 2016. Dette utgjør en tidsramme på 25 dager. Revisjonen vurderer denne 

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

foreta nødvendige undersøkelser og beregninger. Revisjonen har ingen merknader til 

fastsettelsen av tidsfrist i denne anbudskonkurransen. 

 

Vedståelsesfristen skal regnes fra den dato oppdragsgiver har valgt leverandør, og er ifølge 

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

var vedståelsesfrist satt til 60 dager/to måneder. I løpet av denne gitte perioden skal 

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

vurderer den gitte vedståelsesfristen på to måneder som passende med tanke på at 

leverandøren som tildeles kontrakt skal gis tid til å gjennomgå og vurdere beslutningen til 

oppdragsgiver, og de andre leverandørene til å klage. 

 

3.5.8 Avslutning av konkurransen 

 

Data 

Revisjonen har etterspurt meddelelsesbrevene som ble sendt til leverandørene som deltok i 

anbudskonkurransen. Innkjøpskonsulent i Hammerfest kommune har i epost (av 15. 

november 2016) informert revisjonen om at anbudsprotokollen ble sendt til både leverandøren 

som ble tildelt kontrakt, og til leverandørene som ikke ble tildelt kontrakt. I følge 

innkjøpskonsulenten inneholdt ikke protokollen forretningshemmeligheter, og den ble derfor 

sendt i sin helhet. Det er ikke utformet eget tilsagnsbrev og/eller avslagsbrev utover dette.  

 

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. Det framgår av forskriften § 11-14 (1) at oppdragsgiver i meddelelsen om 

kontraktstildeling også skal gi en redegjørelse for det valgte tilbudets relative fordeler i 

samsvar med angitte tildelingskriterier. Revisjonens undersøkelse viser at meddelelsen ikke 

inneholder de opplysninger som forskriften krever. 

 

3.5.9 Protokoll 

 

Data 

Revisjonen er forelagt protokollen fra anbudskonkurransen. Protokollen inneholder 

opplysninger om dato og klokkeslett for tilbudsåpning, samt navn på de to som var til stede 

under åpningen. Videre inneholder protokollen navnene på de fem leverandørene som leverte 

tilbud, tilbudssum ink./eks.mva., samt kommentarer til hvert av tilbudene. Kommentarene 

omhandler i hovedsak byggetid, men også eventuelle deler som omfattes eller ikke omfattes 

av tilbudet. Protokollen inneholder ikke opplysninger om hvordan tilbudene er vurdert og 

vektet i forhold til tildelingskriteriene. Den inneholder heller ikke opplysninger om hvorvidt 

                                                 
74 Jf. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (2006/2012), s. 142. 
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leverandørene har levert godkjent dokumentasjon knyttet til kvalifikasjonskravene som var 

angitt i kunngjøringen.  

 

Vurdering 

I henhold til forskriften § 3-2 er oppdragsgiver pliktig til å føre protokoll for alle anskaffelser 

over 100 000 kr. eks. mva. Protokollplikten er noe mer omfattende for anskaffelser etter 

forskriftens del II og III, enn for anskaffelser etter del I. Protokollen skal beskrive alle 

vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen, og skal minst 

omfatte opplysningene som framgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. 

 

Hammerfest kommune har utarbeidet en protokoll for anskaffelsen av bygge- og 

anleggsarbeider i forbindelse med rehabiliteringen av Rypefjord sykehjem. Imidlertid 

inneholder ikke protokollen de opplysningene som forskriften krever. Dette er brudd på 

forskriften §§ 3-1 (7) og 3-2. 

 

Revisjonen vil også påpeke at kommunen har brutt forskriften § 3-2 ved å ikke føre 

anskaffelsesprotokoll fortløpende. 

 

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: 

 

 Det oppgis ulike krav og kriterier i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget. 

 Det er ikke foretatt en beregning av anskaffelsens anslåtte verdi slik forskriften krever. 

 Meddelelsen om kontraktstildeling inneholder ikke de opplysninger som forskriften 

krever. 

 Det foreligger ikke dokumentasjon på at leverandørene i anbudskonkurransen 

tilfredsstilte kvalifikasjonskravene. 

 Anskaffelsesprotokollen inneholder ikke de opplysninger som forskriften krever. 

 

 

3.6 Turnhall 

3.6.1 Anskaffelsens art og omfang 

 

Det framgår av kunngjøringen i Doffin at anskaffelsen gjelder bygge- og anleggsarbeider i 

forbindelse med oppføring av ny turnhall på Fuglenes i Hammerfest kommune.   

 

Revisjonen legger til grunn at det er bestemmelsene i anskaffelsesforskriften del I og II som 

regulerer denne anskaffelsen. 
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3.6.2 Kunngjøring 

 

Data 

Konkurransen vedrørende anskaffelsen av bygge- og anleggsarbeid til Hammerfest kommune 

ble kunngjort i den nasjonale databasen Doffin den 20. mars 2015. Konkurransen er ikke 

kunngjort i TED-databasen. 

 

Vurdering 

Reglene om beregning av anskaffelsens anslåtte verdi er fastsatt i forskrift om offentlige 

anskaffelser § 2-3. Av bestemmelsen framgår 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. Anslaget over anskaffelsens verdi må være forsvarlig på tidspunktet for 

kunngjøring. I praksis innebærer dette når oppdragsgiver sender inn kunngjøringsskjemaet til 

Doffin.75  

 

Av kunngjøringen i Doffin framgår det at kontrakten består av én enkeltkontrakt. Det framgår 

ikke av kunngjøringen i Doffin eller konkurransegrunnlaget hvilken verdi kontrakten er 

anslått til å ha. Det framgår av kunngjøringen at anskaffelsen reguleres av forskriftens del I og 

II, men revisjonen har ikke funnet at kontraktenes verdi er anslått i dokumentasjonen 

(konkurransegrunnlaget, kunngjøringen og anskaffelsesprotokollen) som omhandler 

anskaffelsen. Revisjonen vurderer kommunens manglende anslag over anskaffelsens verdi 

som brudd på forskriften § 2-3. Av anbudsprotokollen framgår summen på anbudene som 

kom inn i konkurransen. Anbudssummene varierte mellom 18,5 mill. kr og 23,3 mill. kr. 

Revisjonen har lagt dette til grunn i vurderingen av kontraktens verdi. EØS-terskelverdien for 

bygge- og anleggsarbeider var på anskaffelsestidspunktet 39 mill. kr (2014/2015). 

Anskaffelsen av bygge- og anleggsarbeider i forbindelse med bygging av Turnhall i 

Hammerfest krevde dermed ikke kunngjøring i TED-databasen. Anskaffelsen er kunngjort i 

Doffin, i tråd med regelverket. 

 

3.6.3 Anskaffelsesprosedyre 

 

Data 

Av kunngjøringen i Doffin framgår det at anbudskonkurransen skal gjennomføres som 

konkurranse med forhandling. Av konkurransegrunnlaget framgår det at anbudskonkurransen 

skal gjennomføres som en åpen tilbudskonkurranse. 

Vurdering 

Konkurranse med forhandling76 er valgfritt å benytte ved anskaffelser etter forskriftens del II, 

og kan også unntaksvis benyttes ved anskaffelser etter del III. Anskaffelsesprosedyren gir 

oppdragsgiver adgang til å forhandle med leverandørene om alle sider ved tilbudene, noe som 

ikke er tillatt ved de øvrige konkurranseformene. Etter forskriftens del II kan oppdragsgiver 

velge om alle interesserte leverandører får levere inn tilbud, eller om det skal foretas en 

utvelgelse av hvilke leverandører som skal gis mulighet til å levere tilbud (prekvalifisering). 

 

                                                 
75 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 52.  
76 Konkurranse med forhandling er en anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang til å forhandle med 

en eller flere leverandører, jf. FOA § 4-2 d.  
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Av kunngjøringen framgår det at konkurransen skulle gjennomføres som konkurranse med 

forhandlinger. Imidlertid framgår det av konkurransegrunnlaget at konkurransen skulle 

gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse. En gjennomgang av anskaffelsesprotokollen 

viser at konkurransen av bygge- og anleggsarbeider i forbindelse med bygging av Turnhallen i 

Hammerfest ble gjennomført som konkurranse med forhandlinger. Valgt 

anskaffelsesprosedyre var i henhold til regelverket. Revisjonen vil imidlertid bemerke at ved å 

oppgi to ulike anskaffelsesprosedyrer i henholdsvis kunngjøring og konkurransegrunnlag kan 

det potensielt skapes en uklarhet med hensyn til konkurranseform som er i strid med 

anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav til forutberegnelighet.  

 

3.6.4 Konkurransegrunnlag 

 

Data 

Hammerfest kommune har utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelsen av bygge- og 

anleggsarbeider i forbindelse med byggingen av Turnhallen. Av konkurransegrunnlaget 

framgår det hva oppdraget består av, hvilke krav kommunen stiller til leverandøren og 

tilbudet, kontaktinformasjon samt tilbudsskjema. 

 

Vurdering 

Dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i 

kunngjøringen, skal oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag, jf. FOA § 8-1. For å 

ivareta kravene til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og likebehandling må 

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

kunngjøringen skal konkurransegrunnlaget gi leverandørene de opplysninger som er 

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

mulighet til å nå opp i konkurransen.77 

 

Anskaffelsen av bygge- og anleggsarbeider i forbindelse med byggingen av Turnhallen i 

Hammerfest kommune er en anskaffelse som reguleres av forskriften del II. Det er i 

utgangspunktet ikke et krav om utarbeidelse av konkurransegrunnlag for anskaffelser etter 

forskriften del II, men det forutsetter at kunngjøringen inneholder alle nødvendige 

opplysninger. I dette tilfellet dekker ikke kunngjøringen alle opplysninger som er relevante 

for konkurransen, da den blant annet ikke inneholder en tilstrekkelig beskrivelse av 

kontraktens mengde, omfang og anslåtte verdi. Kunngjøringen inneholder heller ikke 

opplysninger om tildelingskriteriene og vektingen av disse. På bakgrunn av disse manglene er 

oppdragsgiver pliktig til å utarbeide et konkurransegrunnlag som utfyller kunngjøringen. 

Utarbeidelsen av et konkurransegrunnlag i tillegg til kunngjøringen er dermed i tråd med 

forskriften § 8-1. 

Revisjonen finner imidlertid grunn til å påpeke at konkurransegrunnlaget ikke inneholder 

anslått kontraktsverdi. Videre framgår det ulike formuleringer, kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier av konkurransegrunnlaget enn det som er oppgitt i kunngjøringen. Dette er 

klare brudd på anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav til forutberegnelighet. KOFA har 

behandlet flere saker som omhandler uoverensstemmelser mellom kunngjøring og 

konkurransegrunnlag, og har i disse sakene vist til at dette skaper usikkerhet om hvilke 

forhold som inngår i oppdragsgivers vurderinger. KOFA har konkludert med at manglende 

samsvar mellom kunngjøring og konkurransegrunnlag er brudd på kravet om 

forutberegnelighet.  

                                                 
77 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 130. 
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3.6.5 Kvalifikasjonskrav 

 

Data 

Av kunngjøringen i Doffin framgår det at det stilles dokumentasjonskrav knyttet til 

leverandørenes organisatoriske og juridiske stilling, herunder innlevering av firmaattest, 

skatte- og momsattest samt HMS-egenerklæring. Videre stilles det dokumentasjonskrav 

knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet, herunder innlevering av 

hovedpostene for siste regnskapsår. Det stilles også dokumentasjonskrav knyttet til 

leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner, herunder sentral godkjenning i tiltaksklasse 

2. Av konkurransegrunnlaget framgår det at dokumentasjonskravene skal ligge ved når 

tilbudet sendes inn. 

 

Revisjonen er forelagt anbudsprotokollen for anskaffelsen. Av protokollen framgår navn på 

de tre leverandørene som leverte tilbud, samt tilbudssummene (oppgitt ink. og eks. mva.) og 

merknader til hvert av tilbudene.78 Det framgår ikke hvorvidt leverandørene har levert 

godkjent dokumentasjon på kvalifikasjonskravene som framgår av kunngjøringen. 

 

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.79  

 

I henhold til forskriften §§ 3-3 (2) og 3-4 (2) skal oppdragsgiver angi innleveringsmåte og 

tidspunkt for innlevering av henholdsvis skatte- og merverdiavgiftsattest og HMS-

egenerklæring. Revisjonens gjennomgang av kunngjøring og konkurransegrunnlag viser at 

Hammerfest kommune har opplyst om dette i tråd med regelverket. 

 

Det framgår imidlertid ikke av anskaffelsesprotokollen hvorvidt leverandørene som leverte 

tilbud innfridde kvalifikasjonskravene. Revisjonen er ikke forelagt annen dokumentasjon som 

viser hvorvidt leverandørene innfridde kravene. 

 

  

                                                 
78 Merknadene omhandler utelukkende byggetid. 
79 Etter forskriften § 3-3 skal alle norske leverandører som leverer tilbud fremlegge skatteattest ved anskaffelser 

som overstiger 100 000 kr. For arbeid som skal utføres i Norge, skal oppdragsgiver for anskaffelser som 

overstiger 100 000 kr også kreve HMS-egenerklæring, jf. FOA § 3-4. 
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3.6.6 Tildelingskriterier 

 

Data 

Av kunngjøringen i Doffin framgår det at det økonomisk mest fordelaktige tilbud vil vurderes 

på grunnlag av kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget. Av 

konkurransegrunnlagets punkt 2.3 Kriterier for valg av tilbud framgår det at «tiltakshaver står 

fritt til å velge den tilbyder som gir det samlet beste tilbud mht. pris, kvalitet og sikkerhet for 

levering». Videre framgår det at «den tilbyder som samlet kommer best ut etter gjennomførte 

forhandlinger vil bli valgt med tanke på å inngå kontrakt for gjennomføring av arbeidene». 

 

Vurdering 

Tildeling av kontrakt skal baseres på objektive og saklige kriterier. Tildelingskriteriene skal 

oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget, slik at det er forutberegnelig og 

gjennomsiktig for leverandørene hva oppdragsgiver vil vektlegge ved valg av tilbud. Tildeling 

av en kontrakt skal enten skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest 

fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. I denne 

anbudskonkurransen hadde oppdragsgiver på forhånd oppgitt tildelingskriteriene i 

kunngjøringen. Av kunngjøringen framgår det at det økonomisk mest fordelaktige tilbudet 

ville bli vurdert på bakgrunn av kriterier og vekting angitt i konkurransegrunnlaget. I 

konkurransegrunnlaget framgår det at tiltakshaver står fritt til å velge det tilbudet som samlet 

sett er best – vurdert ut fra kriteriene pris, kvalitet og sikkerhet for levering. Det framgår ikke 

hvordan kriteriene vil vektes.  Revisjonen er ikke forelagt dokumentasjon som viser hvorvidt 

og hvordan Hammerfest kommune har vurdert tildelingskriteriene – og hvilke 

tildelingskriterier kommunen eventuelt la til grunn i vurderingen. Kommunens manglende 

dokumentasjon på slike vurderinger representerer klare brudd på de grunnleggende 

prinsippene gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og forutberegnelighet. Revisjonen vil videre 

påpeke at dersom kommunen oppgir kvalitet som tildelingskriterium, plikter kommunen å 

gjøre en vurdering av kvalitet ved de innkomne tilbudene, og rangere tilbudene i forhold til 

dette. Manglende vurdering og evaluering av kriteriet kvalitet er i strid med forskriften § 10-2 

(2).   

 

Revisjonen vil også påpeke at kvalitative kriterier forutsetter at oppdragsgiver er presis i 

angivelsen av hvilke forhold ved tilbudet som skal evalueres. En god måte å angi dette presist 

på er ved å tilføye underkriterier.80 Selv om kvalitet er et forskriftsmessig akseptabelt 

tildelingskriterium, bør kommunen utdype og presisere hva man legger i tildelingskriteriet 

slik at det er mulig for alle rimelig opplyste og normalt påpasselige leverandører å fortolke det 

på samme måte.81 Tildelingskriteriet kan ikke og skal ikke gi oppdragsgiver et ubegrenset fritt 

skjønn ved tildelingen av kontrakten. I dette ligger det et krav til likebehandling, 

gjennomsiktighet og forutberegnelighet.82 83 

 

  

                                                 
80 Bakken, Espen & Nordby, Thomas (2013) Offentlige anskaffelser, s. 136-137. 
81 Jf. avgjørelse i EU-domstolen C-19/00, premiss 42: «to allow all reasonably well-informed and normally 

diligent tenderers to interpret them in the same way». 
82 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 214. 
83 Dette forholdet er for øvrig presisert i ny Forskrift om offentlige anskaffelser (av 12. august 2016) der det 

framgår at tildelingskriteriene ikke skal være så skjønnspregede at de gir oppdragsgiveren en ubegrenset 

valgfrihet, jf. § 8-11 (2). 



Kommunale anskaffelser 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 46 

 

3.6.7 Tidsfrister 

 

Data 

Anbudskonkurransen ble kunngjort i Doffin 20. mars 2015. Fristen for å levere tilbud var satt 

til klokken 12:00 den 17. april 2015. Vedståelsesfristen var satt til tre måneder/90 

kalenderdager. 

 

Vurdering 

Fristene for anskaffelser under EØS-terskelverdiene skal fastsettes slik at leverandørene får 

tilstrekkelig tid til å innhente nødvendig dokumentasjon, og foreta nødvendige undersøkelser 

og beregninger, jf. forskriften § 10-1. Det er ikke fastsatt noen minimumsfrister i forskriftens 

del II. Fristen for å levere tilbud i denne anbudskonkurransen utgjorde fire uker/28 

kalenderdager. Revisjonen vurderer fristen som tilstrekkelig i forhold til anskaffelsens art, 

størrelse og kompleksitet, og har ingen merknader til fristen.  

 

Vedståelsesfristen skal regnes fra den dato oppdragsgiver har valgt leverandør, og er ifølge 

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

var vedståelsesfrist satt til 90 kalenderdager/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 tre måneder som passende med tanke på at 

leverandøren som tildeles kontrakt skal gis tid til å gjennomgå og vurdere beslutningen til 

oppdragsgiver, og de andre leverandørene til å klage. 

 

3.6.8 Avslutning av konkurransen 

 

Data 

Hammerfest kommune har sendt anbudsprotokollen til både leverandøren som ble tildelt 

kontrakt, og til leverandørene som ikke ble tildelt kontrakt. Det er ikke utformet eget 

tilsagnsbrev og/eller avslagsbrev utover dette.  

 

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. Det framgår av forskriften § 11-14 (1) at oppdragsgiver i meddelelsen om 

kontraktstildeling også skal gi en redegjørelse for det valgte tilbudets relative fordeler i 

samsvar med angitte tildelingskriterier. Revisjonens undersøkelse viser at meddelelsen ikke 

inneholder de opplysninger som forskriften krever. 

 

3.6.9 Protokoll 

 

Data 

Revisjonen er forelagt protokollen fra anbudskonkurransen. Protokollen inneholder navn på 

prosjekt, navn på byggherre, samt protokolldato. Videre inneholder protokollen opplysninger 

om konkurranseform, dato og klokkeslett for tilbudsåpning, samt navn på de to som var til 

stede under åpningen. Protokollen lister opp navnene på de tre leverandørene som leverte 

tilbud, tilbudssum ink./eks.mva., samt kommentarer til hvert av tilbudene. Kommentarene 

omhandler i hovedsak byggetid, men også eventuelle deler som omfattes eller ikke omfattes 
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av tilbudet. Tilbudene presenteres som 1. Rettidig innlevert anbud og 2. Korrigert tilbudssum 

etter avsluttede forhandlinger. 

 

Protokollen inneholder ikke opplysninger om hvordan tilbudene er vurdert og vektet i forhold 

til tildelingskriteriene. Den inneholder heller ikke opplysninger om hvorvidt leverandørene 

har levert godkjent dokumentasjon knyttet til kvalifikasjonskravene som var angitt i 

kunngjøringen.  

 

Vurdering 

I henhold til forskriften § 3-2 er oppdragsgiver pliktig til å føre protokoll for alle anskaffelser 

over 100 000 kr. eks. mva. Protokollplikten er noe mer omfattende for anskaffelser etter 

forskriftens del II og III, enn for anskaffelser etter del I. Protokollen skal beskrive alle 

vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen, og skal minst 

omfatte opplysningene som framgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. 

 

Hammerfest kommune har utarbeidet en protokoll for anskaffelsen av bygge- og 

anleggsarbeider i forbindelse med bygging av Turnhall. Imidlertid inneholder ikke 

protokollen de opplysningene som forskriften krever. Dette er brudd på forskriften §§ 3-1 (7) 

og 3-2. Revisjonen vil også påpeke at kommunen har brutt forskriften § 3-2 ved å ikke føre 

anskaffelsesprotokoll fortløpende. 

 

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: 

 

 Det oppgis ulike konkurranseformer, krav og kriterier i kunngjøringen og 

konkurransegrunnlaget. 

 Det er ikke foretatt en beregning av anskaffelsens anslåtte verdi slik forskriften krever. 

 Meddelelsen om kontraktstildeling inneholder ikke de opplysninger som forskriften 

krever. 

 Det foreligger ikke dokumentasjon på at leverandørene i anbudskonkurransen 

tilfredsstilte kvalifikasjonskravene. 

 Det foreligger ikke dokumentasjon på at kommunen har gjort evalueringer i 

tilknytning til tildelingskriteriene. 

 Anskaffelsesprotokollen inneholder ikke de opplysninger som forskriften krever. 
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4. KONKLUSJONER 
 

Revisjonens undersøkelse viser at Hammerfest kommune har brutt krav i lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser i alle de fire anskaffelsene av varer og tjenester, og i begge 

anskaffelsene av bygge- og anleggsarbeider. Revisjonens konklusjon har bakgrunn i det 

følgende: 

 

Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket? 

Alle anskaffelsene av varer og tjenester og bygge- og anleggsarbeider som er undersøkt er 

kunngjort i henhold til regelverket. 

 

Er anskaffelsesprosedyren i henhold til regelverket? 

De valgte anskaffelsesprosedyrene i de undersøkte anskaffelsene er i henhold til regelverket. 

 

Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever? 

Hammerfest kommune har utarbeidet konkurransegrunnlag for alle de seks anskaffelsene som 

omfattes av denne undersøkelsen. Opplysningene som framgår av konkurransegrunnlagene er 

i all hovedsak i tråd med kravene til konkurransegrunnlag som framgår av 

anskaffelsesforskriften.  

 

Imidlertid mangler konkurransegrunnlagene for begge anskaffelsene av bygge- og 

anleggsarbeider opplysninger om anslått kontraktsverdi. Dette er brudd på forskriften § 2-3. 

Videre framgår det ulike formuleringer, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier av 

konkurransegrunnlagene enn det som er oppgitt i kunngjøringen. Dette er klare brudd på 

anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav til forutberegnelighet.   

 

Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket? 

Hammerfest kommune har i all hovedsak stilt forskriftsmessige kvalifikasjonskrav for 

deltakelse i samtlige av de undersøkte anskaffelsene. I en av anskaffelsene har kommunen 

imidlertid brutt forskriften § 20-12 ved å ikke avvise en leverandør som ikke innfridde 

kvalifikasjonskravene som var stilt. 

 

I en av anskaffelsene er det oppgitt ulike kvalifikasjonskrav i henholdsvis kunngjøring og 

konkurransegrunnlag. Dette er brudd på anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav til 

forutberegnelighet.  

 

I flere av de undersøkte anskaffelsene mangler det dokumentasjon på at leverandørene har 

innfridd kvalifikasjonskravene. Dette er brudd på anskaffelsesregelverkets grunnleggende 

krav om gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. 

 

Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket? 

Det framgår av både kunngjøringene i Doffin og av konkurransegrunnlagene hvorvidt 

tildelingen av kontrakt har skjedd på bakgrunn av laveste pris eller på bakgrunn av det 

økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Hammerfest kommunes bruk av tildelingskriterier er i 

tråd med regelverket i alle de fire anskaffelsene av varer og tjenester som er undersøkt.  

 

Hammerfest kommune har imidlertid brutt grunnleggende krav til forutberegnelighet ved å 

oppgi ulike tildelingskriterier i kunngjøring og konkurransegrunnlag i anskaffelsene av 

bygge- og anleggsarbeid. 
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Hammerfest kommune har ikke dokumentert hvorvidt og hvordan kommunen har vurdert 

tildelingskriteriene – og hvilke tildelingskriterier kommunen eventuelt la til grunn i 

vurderingen i begge anskaffelsene av bygge- og anleggsarbeider. Kommunens manglende 

dokumentasjon på slike vurderinger representerer klare brudd på de grunnleggende 

prinsippene om gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og forutberegnelighet. 

 

Er tidsfristene i henhold til regelverket? 
Bruken av tidsfrister i de undersøkte anskaffelsene er i all hovedsak i henhold til regelverket. I 

to av anbudskonkurransene er imidlertid fristen for å levere tilbud noe kortere enn 

minimumsfristen som framgår av forskriften § 19-1. Revisjonen finner også grunn til å 

påpeke at den fastsatte klagefristen i en av anbudskonkurransene er under fristkravet som er 

lagt til grunn i KOFA-avgjørelser. 

 

Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til regelverket? 

Revisjonen har funnet at Hammerfest kommune ikke har skriftliggjort meddelelsen om 

kontraktstildeling i en av de undersøkte anskaffelsene. Videre har revisjonen funnet at 

meddelelsen om kontraktstildeling i to av de andre anbudskonkurransene ikke inneholder de 

opplysninger som forskriften krever. 

 

I en av anbudskonkurransene er klagefristen 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 anskaffelsene som omfattes av 

undersøkelsen, slik det stilles krav om i anskaffelsesforskriften § 3-2. Kommunen har 

imidlertid brutt kravet om protokollføring for to av delkontraktene som hører inn under 

anskaffelsen av vikartjenester.  

 

Revisjonen har funnet at flere av de undersøkte protokollene ikke fullt ut inneholder de 

opplysninger som forskriften krever. Revisjonen har også funnet at kommunen har brutt 

forskriften § 3-2 ved å ikke føre anskaffelsesprotokoll fortløpende. 
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5. ANBEFALINGER 
 

Med bakgrunn i hovedfunnene som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at 

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

etterlevd, herunder: 

 

 Sørger for at det foretas en beregning over anskaffelsens anslåtte verdi. 

 

 Sikrer at det er samsvar mellom opplysninger som framgår av kunngjøring og 

konkurransegrunnlag. 

 

 Dokumenterer hvorvidt leverandører har levert godkjent dokumentasjon på 

kvalifikasjonskravene. 

 

 Avviser leverandører som ikke leverer godkjent dokumentasjon på 

kvalifikasjonskravene. 

 

 Sørger for overholdelse av forskriftens krav til tidsfrister. 

 

 Sørger for at bruken av tildelingskriterier er i henhold til regelverket. 

 

 Sørger for at det føres anskaffelsesprotokoll med det innhold som 

anskaffelsesforskriften krever.  

 

 Sørger for at meddelelsen om kontraktstildeling er skriftliggjort med de opplysninger 

som forskriften krever. 
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER 
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VEDLEGG 2: METODE OG GJENNOMFØRING 

 

Generelt om forvaltningsrevisjon 
 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av kommunens/fylkeskommunens økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger.  

Herunder om: 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,  

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 

området,  

c) regelverket etterleves,  

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige 

utredningskrav,  

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger 

og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd.  

 

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til: 

 økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse  

 at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket  

 å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets/fylkestingets tilsyn med 

forvaltningen   

 

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune som skal påse at 

kommunens/fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget.  

 

Det er kommunens/fylkeskommunens revisor som gjennomfører selve forvaltningsrevisjonen. 

Utførelsen skal skje i tråd med god kommunal revisjonsskikk, herunder RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon (vedtatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).  

 

Sluttproduktet i hver forvaltningsrevisjon er en rapport som oversendes til behandling i 

kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer videre til 

kommunestyret/fylkestinget om de gjennomførte prosjektene.  

 

 

Bestilling fra kontrollutvalget 
 

Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.84 

 

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune vedtok 5. oktober 2016 (sak 19/2016) oppstart av 

prosjektet med følgende hoved- og underproblemstillinger: 

                                                 
84 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 10. 
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Følger Hammerfest kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av 

varer og tjenester, og ved tildeling av bygge- og anleggskontrakter? 

 

- 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? 

 

Oppstart 
 

Revisor skal sende oppstartsbrev til administrasjonssjefen så tidlig som mulig i prosjektet.85 

 

Revisjonen sendte oppstartsbrev til rådmannen i Hammerfest kommune den 6. oktober 2016. 

Rådmannen utpekte økonomisjef Trond Rognlid som kontaktperson, da innkjøpsfunksjonen 

er underlagt økonomiavdelingen. Økonomisjefen utpekte videre innkjøpskonsulent Tom 

Christian Robertsen som kontaktperson. Revisjonen har i sitt arbeid med 

forvaltningsrevisjonen kun hatt korrespondanse med sistnevnte. 

 

Det er ikke avholdt oppstartsmøte før oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

 

 

Datainnsamling 
 

Revisor må innhente data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på 

problemstillingen(e) i undersøkelsen. Eksempler på metoder som kan benyttes er intervju, 

spørreskjema, observasjon, dokumentanalyse, statistiske analyser, regnskapsanalyse og 

systemanalyse.86 I den grad det er tjenlig, bør det benyttes flere metoder for innsamling av 

data (data- og metodetriangulering). 

 

Nedenfor redegjør vi nærmere for de metoder for innsamling av data som er benyttet i denne 

undersøkelsen. 

 

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

varer og tjenester, og ved tildeling av bygge- og anleggskontrakter? 

 

For å finne svar på denne problemstillingen er følgende metoder for datainnsamling benyttet: 

 

 Dokumentanalyse 

                                                 
85 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 13. 
86 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 26.  
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- Reglement/retningslinjer 

- Kunngjøringer 

- Konkurransegrunnlag 

- Anskaffelsesprotokoller 

- Annen dokumentasjon tilhørende anskaffelsesprosessene 

 

 Elektronisk korrespondanse med innkjøpskonsulenten 

 

Revisjonen har tatt utgangspunkt i Hammerfest kommunes kunngjøringer i Doffin i perioden 

1. januar 2015 til oktober 2016. Totalt var det 39 kunngjøringer i perioden. Av disse var 30 

relatert til anskaffelser av varer og tjenester, mens de resterende ni var relatert til bygge- og 

anleggskontrakter. 22 disse kunngjøringene var kunngjort i 2015 og 17 var kunngjort i 2016.  

 

Utvalget ble foretatt ved tilfeldig utplukk der man valgte ut hver 7. kunngjøring som 

omhandlet varer og tjenester, og hver 4. kunngjøring som omhandlet bygge- og 

anleggsarbeider. Det ble plukket ut fire anskaffelser av varer og tjenester; to fra 2015 og to fra 

2016. Videre ble det plukket ut to anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider; begge fra 2016. 

 

Revisjonen har vurdert det slik at det ikke har vært nødvendig å gjennomføre intervju med 

innkjøpskonsulenten, da man har hatt jevnlig og fortløpende korrespondanse både per telefon 

og epost. Det er kun én person som ivaretar innkjøpsfunksjonen i kommunen, noe som 

følgelig medfører et begrenset antall relevante informanter i denne undersøkelsen. 

 

Den praktiske gjennomføringen av datainnsamlingen har funnet sted i perioden oktober 2016 

til april 2017. 

 

Gyldighet og pålitelighet 
 

I valg av metode må revisor sikre dataens relevans (gyldighet/validitet) i forhold til 

problemstillingen(e).87 Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataens 

pålitelighet (reliabilitet). 

 

Dataens gyldighet er sikret ved at revisjonen har innhentet eller etterspurt all dokumentasjon 

som kan tenkes å ha informasjon om kommunens praksis. Revisjonen har innhentet 

kunngjøring, konkurransegrunnlag, anskaffelsesprotokoll, korrespondanse og annen relevant 

dokumentasjon knyttet til hver av de seks anskaffelsene som er gjennomgått. I de tilfeller der 

det har vært mangler i tilsendt dokumentasjon har vi etterlyst dette. I de tilfeller der revisjonen 

har hatt spørsmål knyttet til den tilsendte dokumentasjonen, har vi hatt korrespondanse med 

innkjøpskonsulenten – enten per epost eller per telefon. 

 

Dataens pålitelighet er sikret ved at fakta i rapporten er verifisert av informanten. Bruk av 

flere metoder for datainnsamling, samt revisjonens interne rutiner for kvalitetssikring bidrar 

også til å sikre at innsamlet data er pålitelig.  

 

 

 

  

                                                 
87 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 27. 
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Verifisering 
 

Data som er innsamlet ved hjelp av intervju skal som hovedregel verifiseres.88 I praksis 

innebærer dette at et utkast til rapport blir sendt til informantene i revidert(e) enhet(er) for 

gjennomlesing. Dette gjøres for å unngå faktafeil, og for å sikre at det materialet som 

undersøkelsen bygger på blir mest mulig fullstendig og pålitelig.  

 

Rapporten ble sendt på verifisering til innkjøpskonsulenten i Hammerfest kommune den 22. 

mai 2017. Revisjonen mottok tilbakemelding den 6. juni 2017. Tilbakemeldingen var ikke av 

en slik karakter at de førte til nevneverdige endringer i rapportutkastet. 

 

 

Intern kvalitetssikring 
 

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres.89 Kvalitetssikringen skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre må det sikres at 

det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og 

konklusjoner. 

 

Forvaltningsrevisor Kjerstin Johnsen har vært prosjektleder for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet. Fagansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann har 

vært prosjektmedarbeider, og har også stått for kvalitetssikringen av rapporten. 

Kvalitetssikringen har bestått av gjennomgang av og tilbakemeldinger knyttet til henholdsvis 

prosjektplan og utkast til rapport.  

 

 

Høring 
 

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår 

av rapporten.90 Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i 

kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten Kommunale anskaffelser ble sendt på høring til rådmannen 

den 23. juni 2017. Høringsfristen ble satt til 7. juli 2017. 

 

Revisjonen mottok rådmannens høringssvar den 29. juni 2017. Av høringssvaret framgår det 

at rådmannen gir sin tilslutning til kommunerevisjonens vurderinger, rapportens 

hovedkonklusjoner og de anbefalingene som framkommer. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
88 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 29. 
89 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 45. 
90 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 16. 
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