
     

 
www.vefik.no 

 

 

 
RAPPORT 

FORVALTNINGSREVISJON 
2013 

 
 

Offentlige anskaffelser 
 

 

 

 
 

KVALSUND KOMMUNE 



 

     

  



 

     

 

 
 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

     

INNHOLDSFORTEGNELSE         
 

0. SAMMENDRAG ............................................................................................................................................. 1 

0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET ............................................................................................................................ 1 
0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER ....................................................................................................... 1 
0.3 ANBEFALINGER .............................................................................................................................................. 3 

1. INNLEDNING ................................................................................................................................................. 4 

1.1 PROSJEKTETS BAKGRUNN OG FORMÅL .................................................................................................................... 4 
1.1.1 Bakgrunn .............................................................................................................................................. 4 
1.1.2 Formål ................................................................................................................................................... 4 

1.2 PROBLEMSTILLINGER .......................................................................................................................................... 4 
1.3 REVISJONSKRITERIER .......................................................................................................................................... 5 

1.3.1 Kilder til kriterier ................................................................................................................................... 5 
1.3.2 Lov om offentlige anskaffelser .............................................................................................................. 5 
1.3.3 Forskrift om offentlige anskaffelser ...................................................................................................... 6 
1.3.4 Utledning av revisjonskriterier .............................................................................................................. 9 
1.3.5 Utledning av underproblemstillinger ut fra revisjonskriteriene .......................................................... 10 

1.4 METODE ........................................................................................................................................................ 10 
1.4.1 Datainnsamling .................................................................................................................................. 10 
1.4.2 Avgrensing .......................................................................................................................................... 10 
1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet ..................................................................................................... 11 

2. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER ...................................................................................................................... 12 

2.1 ORGANISERING ............................................................................................................................................... 12 
2.1.1 Innkjøpsfunksjonen i Kvalsund kommune ........................................................................................... 12 
2.1.2 Retningslinjer for anskaffelser ............................................................................................................ 12 
2.1.3 Etiske retningslinjer ............................................................................................................................ 12 

2.2 INNKJØP OG ANSKAFFELSER ............................................................................................................................... 12 
2.2.1 Leverandører over kr 100.000,- .......................................................................................................... 12 
2.2.2 Investeringsprosjekter oppgitt i årsmeldinger/regnskap/økonomiplan ............................................. 13 

2.3 SØK I RELEVANTE DATABASER ............................................................................................................................. 13 
2.3.1 Database for offentlige innkjøp (Doffin) og Tenders Electronic Daily (TED-databasen) ..................... 13 
2.3.2 Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) ............................................................................... 14 

2.4 REVISJONENS GRANSKNING AV KOMMUNENS ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER (FAKTURASAKEN) ........................... 14 
2.5 REVISJONENS PÅPEKNING AV MULIG BRUDD PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VEDRØRENDE INNLEIE AV PROSJEKTKOORDINATOR 

(LUK-PROSJEKTET) ................................................................................................................................................ 14 
2.6 UTVALGTE ANSKAFFELSER FOR NÆRMERE UNDERSØKELSE ........................................................................................ 15 

3. KJØP AV KONSULENTTJENESTER FRA HONU AS .......................................................................................... 16 

3.1 BAKGRUNN .................................................................................................................................................... 16 
3.2 KONKURRANSE ................................................................................................................................................ 17 
3.3 KUNNGJØRING ................................................................................................................................................ 18 
3.4 ANSKAFFELSESPROSEDYRE ................................................................................................................................. 18 
3.5 KONKURRANSEGRUNNLAG ................................................................................................................................. 18 
3.6 KVALIFIKASJONSKRAV ....................................................................................................................................... 18 
3.7 TILDELINGSKRITERIER ........................................................................................................................................ 19 
3.8 TIDSFRISTER ................................................................................................................................................... 19 
3.9 PROTOKOLL .................................................................................................................................................... 19 
3.10 AVSLUTNING AV KONKURRANSEN...................................................................................................................... 20 
3.11 KONKLUSJON ................................................................................................................................................ 20 

4. KJØP AV VAREBIL ....................................................................................................................................... 22 

4.1 BAKGRUNN .................................................................................................................................................... 22 
4.2 KONKURRANSE ................................................................................................................................................ 22 



 

     

4.3 KUNNGJØRING ................................................................................................................................................ 23 
4.4 ANSKAFFELSESPROSEDYRE ................................................................................................................................. 23 
4.5 KONKURRANSEGRUNNLAG ................................................................................................................................. 24 
4.6 KVALIFIKASJONSKRAV ....................................................................................................................................... 24 
4.7 TILDELINGSKRITERIER ........................................................................................................................................ 24 
4.8 TIDSFRISTER ................................................................................................................................................... 24 
4.9 PROTOKOLL .................................................................................................................................................... 24 
4.10 AVSLUTNING AV KONKURRANSEN...................................................................................................................... 25 
4.11 KONKLUSJON ................................................................................................................................................ 25 

5. KJØP AV REDNINGSBÅT .............................................................................................................................. 26 

5.1 BAKGRUNN .................................................................................................................................................... 26 
5.2 KONKURRANSE ................................................................................................................................................ 26 
5.3 KUNNGJØRING ................................................................................................................................................ 27 
5.4 ANSKAFFELSESPROSEDYRE ................................................................................................................................. 27 
5.5 KONKURRANSEGRUNNLAG ................................................................................................................................. 27 
5.6 KVALIFIKASJONSKRAV ....................................................................................................................................... 28 
5.7 TILDELINGSKRITERIER ........................................................................................................................................ 28 
5.8 TIDSFRISTER ................................................................................................................................................... 28 
5.9 PROTOKOLL .................................................................................................................................................... 28 
5.10 AVSLUTNING AV KONKURRANSEN...................................................................................................................... 29 
5.11 KONKLUSJON ................................................................................................................................................ 29 

6. KJØP AV MINIGRAVER (GRAVEMASKIN) ..................................................................................................... 30 

6.1 BAKGRUNN .................................................................................................................................................... 30 
6.2 KONKURRANSE ................................................................................................................................................ 30 
6.3 KUNNGJØRING ................................................................................................................................................ 31 
6.4 ANSKAFFELSESPROSEDYRE ................................................................................................................................. 31 
6.5 KONKURRANSEGRUNNLAG ................................................................................................................................. 31 
6.6 KVALIFIKASJONSKRAV ....................................................................................................................................... 32 
6.7 TILDELINGSKRITERIER ........................................................................................................................................ 32 
6.8 TIDSFRISTER ................................................................................................................................................... 32 
6.9 PROTOKOLL .................................................................................................................................................... 32 
6.10 AVSLUTNING AV KONKURRANSEN...................................................................................................................... 33 
6.11 KONKLUSJON ................................................................................................................................................ 33 

7. KJØP AV FYRINGSOLJE OG DRIVSTOFF ........................................................................................................ 34 

7.1 BAKGRUNN .................................................................................................................................................... 34 
7.2 KONKURRANSE ................................................................................................................................................ 34 
7.3 KUNNGJØRING ................................................................................................................................................ 35 
7.4 ANSKAFFELSESPROSEDYRE ................................................................................................................................. 35 
7.5 KONKURRANSEGRUNNLAG ................................................................................................................................. 35 
7.6 KVALIFIKASJONSKRAV ....................................................................................................................................... 36 
7.7 TILDELINGSKRITERIER ........................................................................................................................................ 36 
7.8 TIDSFRISTER ................................................................................................................................................... 37 
7.9 PROTOKOLL .................................................................................................................................................... 38 
7.10 AVSLUTNING AV KONKURRANSEN...................................................................................................................... 38 
7.11 KONKLUSJON ................................................................................................................................................ 39 

8. KJØP AV HELSEVIKAR-TJENESTER ............................................................................................................... 40 

8.1 BAKGRUNN .................................................................................................................................................... 40 
8.2 KONKURRANSE ................................................................................................................................................ 41 
8.3 KUNNGJØRING ................................................................................................................................................ 41 
8.4 ANSKAFFELSESPROSEDYRE ................................................................................................................................. 41 
8.5 KONKURRANSEGRUNNLAG ................................................................................................................................. 42 
8.6 KVALIFIKASJONSKRAV ....................................................................................................................................... 42 
8.7 TILDELINGSKRITERIER ........................................................................................................................................ 42 
8.8 TIDSFRISTER ................................................................................................................................................... 43 



 

     

8.9 PROTOKOLL .................................................................................................................................................... 43 
8.10 AVSLUTNING AV KONKURRANSEN...................................................................................................................... 43 
8.11 KONKLUSJON ................................................................................................................................................ 44 

9. KJØP AV BRØYTETJENESTER ....................................................................................................................... 45 

9.1 DATA ............................................................................................................................................................ 45 
9.2 VURDERINGER................................................................................................................................................. 45 
9.3 KONKLUSJON .................................................................................................................................................. 46 

10. KJØP AV TJENESTER FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE ....................................................................... 47 

10.1 DATA .......................................................................................................................................................... 47 
10.2 VURDERINGER .............................................................................................................................................. 47 
10.3 KONKLUSJON ................................................................................................................................................ 48 

11. SAMLET VURDERING OG KONKLUSJON .................................................................................................... 49 

12. ANBEFALINGER ......................................................................................................................................... 51 

KILDER OG LITTERATUR .................................................................................................................................. 52 

VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER ................................................................................................. 53 

VEDLEGG 2: EKSEMPEL PÅ ANSKAFFELSESPROTOKOLL ................................................................................... 55 

 

 
TABELLOVERSIKT 

 

TABELL 1: ANSKAFFELSESVERDIENS BETYDNING FOR KUNNGJØRING OG ANSKAFFELSESPROSEDYRER .............................................. 8 
TABELL 2: UNDERPROBLEMSTILLINGER UTLEDET FRA REVISJONSKRITERIENE ........................................................................... 10 
 

 



Offentlige anskaffelser 

 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 1 

 

 

0. SAMMENDRAG 

0.1  Formålet med prosjektet  

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

kommunestyret i Kvalsund den 15.12.2010 (sak 56/10). Formålet med prosjektet er å 

undersøke om Kvalsund kommune følger lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Ut i fra 

dette vil kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og bli presentert hvor det er 

muligheter for forbedringer. 

0.2  Revisors vurderinger og konklusjoner 

Følger Kvalsund kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser? 

I denne undersøkelsen har vi tatt for oss åtte anskaffelser. Undersøkelsen viser at Kvalsund 

kommune har brutt krav i lov og forskrift om offentlige anskaffelser i alle de undersøkte 

anskaffelsene. Avvikene og manglene som revisjonen har funnet framgår av konklusjonene 

nedenfor. 

 
Er anskaffelsen basert på konkurranse? 

Undersøkelsen viser at fem av de åtte anskaffelsene ikke har blitt gjennomført i tråd med 

grunnleggende krav til konkurranse, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5 og 

anskaffelsesforskriften § 3-1 (1).  

 
Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket? 

Undersøkelsen viser at fire av de åtte anskaffelsene ikke er kunngjort i henhold til regelverket. 

(anskaffelsesforskriften del II eller del III). Dette betyr videre at disse fire anskaffelsene er å 

regne som ulovlig direkte anskaffelser, jf. lov om offentlige anskaffelser § 7b første ledd.  

 
Er anskaffelsesprosedyren i henhold til regelverket? 

Det var ikke benyttet riktig anskaffelsesprosedyre i to av de tre anskaffelsene der dette var 

påkrevd. 

 
Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever? 

Det var ikke utarbeidet konkurransegrunnlag i to av de tre anskaffelsene der dette var 

påkrevd.  

 
Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket? 

Kommunen har ikke krevd at leverandørene skal framlegge skatteattest og HMS-erklæring i 

fem av de seks anskaffelsene der dette kravet er undersøkt.  

 
Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket? 

Kommunen har ikke oppgitt tildelingskriterier i to av de tre anskaffelsene der dette var 

påkrevd.  

 
Er tidsfristene i henhold til regelverket? 

Kommunen har ikke oppgitt tidsfrister i to av de tre anskaffelsene der dette var påkrevd.  
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Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til regelverket? 

Kommunen har ikke dokumentert at det er sendt skriftlig meddelelse til deltakerne i noen av 

de tre anskaffelsene der dette var påkrevd. Revisjonen vil imidlertid tilføye at det kun var èn 

deltaker for hver av de tre anskaffelsene, noe som betyr at de valgte leverandørene var alene 

om å delta i disse tre anskaffelsene. Kravet til å sende meddelelse er dermed noe mindre i 

disse tilfellene, spesielt kravet til innhold. Revisjonen ser det uansett slik at mangel på 

skriftlig meddelelse også i disse tilfellene representerer et brudd på anskaffelsesforskriftens 

krav på dette punkt.  

 
Er protokollføringen i henhold til regelverket? 

Kommunen har ikke ført anskaffelsesprotokoll i fem av de seks anskaffelsene der dette har 

vært undersøkt. Manglende føring av anskaffelsesprotokoll gjør at det foreligger brudd på 

anskaffelsesforskriftens krav til dette. Mangelen på slik protokollføring representerer også et 

brudd på grunnleggende krav for anskaffelser, herunder krav som skal sikre hensynet til 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5. 

 
Revisjonens avsluttende kommentarer 

Samlet sett vil revisjonen uttrykke at det helt klart framstår som bekymringsfullt at Kvalsund 

kommune i stor grad foretar anskaffelser uten at regelverket for offentlige anskaffelser blir 

fulgt. Dette forsterkes av det forhold at flere anskaffelser ikke følger de grunnleggende krav 

til konkurranse, grunnleggende krav til dokumentasjon, samt at flere av anskaffelsene har 

skjedd som ulovlige direkte anskaffelser, jf. lov om offentlige anskaffelser § 7b. Dette må 

videre sees i sammenheng med de avvik som revisjonen fant i forbindelse med granskning av 

diverse konsulenthonorar i 2012 (fakturasaken).   

 

Revisjonen vurderer det dithen at kommunens stadige brudd på regelverket om offentlige 

anskaffelser er et uttrykk for klare mangler i kommunens rutiner på dette området. Revisjonen 

vil videre understreke at dette bidrar til å undergrave de grunnleggende prinsipper som 

reglene om offentlige anskaffelser skal ivareta, herunder effektiv ressursbruk, integritet, god 

forretningsskikk, høy forretningsetisk standard, likebehandling, forutberegnelighet, 

gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og objektiv og ikke-diskriminerende praksis.   Det å 

etterleve reglene for offentlige anskaffelser bidrar også til å forhindre korrupsjon. Revisjonen 

vil i den sammenheng trekke fram en uttalelse fra Kommunesektorens Etikkutvalg der det 

heter som følger:  

 
«I brorparten av de avslørte sakene om korrupsjon har det forekommet brudd på regelverket for 

offentlige anskaffelser (se Korrupsjon i Norge av S. Gedde-Dahl, A. Hafstad, A.E. Magnussen, 

Kagge forlag 2008). Kommunesektorens Etikkutvalg påpeker betydningen av regelverket for 

offentlig støtte og offentlige anskaffelser som viktige redskap mot kameraderi og korrupsjon. 

Regelverket snevrer inn mulighetene for denne type kritikkverdige handlinger og bidrar til god 

praksis i forvaltningen av fellesskapets midler». 

 

Revisjonen anbefaler derfor at Kvalsund kommune så raskt som mulig får på plass 

nedskrevne rutiner som skal sikre at kommunens anskaffelser skjer i tråd med reglene om 

offentlige anskaffelser. 
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0.3  Anbefalinger 

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

at Kvalsund kommune: 

 

1. utarbeider et innkjøpsreglement som er tilpasset gjeldende regelverk og kommunens 

organisasjonsstruktur. 

 

2. gjennomgår kommunens anskaffelser over kr 100.000,- eks. mva. med sikte på å 

avklare disse i forhold til reglene om offentlige anskaffelser. 

 

3. gjennomgår rutiner for oppfølging av inngåtte avtaler, særlig med tanke på varighet 

(utløpsdato) 

 

4. iverksetter tiltak som sikrer at reglene om offentlige anskaffelser blir etterlevd, 

herunder: 

 
a) etterlevelse av de grunnleggende krav til offentlige anskaffelser 

 

b) etterlevelse av kravene til kunngjøringer, herunder innhenter flere (minst tre) tilbud 

ved anskaffelser under nasjonal terskelverdi 

 

c) at det sendes meddelelsesbrev til samtlige leverandører (tilbydere) med det innhold 

som anskaffelsesforskriften krever 

 

d) kravene til at leverandørene skal framlegge skatteattest og HMS-erklæring 

 

e) at det føres anskaffelsesprotokoll med det innhold som anskaffelsesforskriften krever 
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1. INNLEDNING 

1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 

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

kommunestyret i Kvalsund den 15.12.2010 (sak 56/10). Det framgår av planen at det skal 

gjennomføres en undersøkelse av om kommunen overholder regelverket om offentlige 

anskaffelser.  

 

I planen for forvaltningsrevisjon sies det følgende om dette temaet: 

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

alle anskaffelser av varer og tjenester og bygge- og anleggskontrakter (Lov om offentlige 

anskaffelser §§ 2 og 3). Det er alltid en viss sannsynlighet for at det kan skje feil i 

anskaffelsesprosesser, på grunn av manglende kompetanse/kjennskap til regelverket, 

ansattes holdninger og verdier/etisk atferd og kapasitet til å utføre oppgaven. Området er 

svært vesentlig fra et økonomisk perspektiv. Kommunen kan bli ilagt bot av Klagenemnda for 

offentlige anskaffelser (KOFA) eller bli saksøkt av tilbydere ved brudd på regelverket. 

Området er også vesentlig for kommunen fra et omdømmeperspektiv, og det er vesentlig for 

tilbydere av varer og tjenester.» 

1.1.2 Formål 

Formålet med prosjektet er å undersøke om Kvalsund kommune følger lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser. Ut i fra dette vil kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og 

bli presentert hvor det er muligheter for forbedringer. 

1.2 Problemstillinger  

Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i èn hovedproblemstilling og åtte 

underproblemstillinger vedtatt av kontrollutvalget i Kvalsund kommune 7. juni 2012 (sak 

16/2012). I tillegg har revisjonen utarbeidet en tilleggsproblemstilling (problemstilling nr. 1). 

På bakgrunn av at Kvalsund kommune ikke har inngått bygge- og anleggskontrakter i 2010-

2012 (undersøkelsesperioden) har revisjonen funnet det nødvendig å justere den vedtatte 

hovedproblemstillingen.
1
 

 

 

 

 

                                                 

 
1
 Kontrollutvalget vedtok følgende hovedproblemstilling:  

«Følger Kvalsund kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av varer og tjenester, og 

ved tildeling av bygge- og anleggskontrakter?» Revisjonen har tatt vekk siste del av problemstillingen, 

det vil si «…og ved tildeling av bygge- og anleggskontrakter». 
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Hovedproblemstillingen er som følger: 

 
Følger Kvalsund kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av 
varer og tjenester? 

 

Underproblemstillingene er som følger: 

 

1. Er anskaffelsen basert på konkurranse? 

2. Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket? 

3. Er anskaffelsesprosedyren i henhold til regelverket? 

4. Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever? 

5. Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket? 

6. Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket? 

7. Er tidsfristene i henhold til regelverket? 

8. Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til regelverket? 

9. Er protokollføringen i henhold til regelverket? 

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 om offentlige anskaffelser (1999)
2
  

 Forskrift om offentlige anskaffelser (2006)
3
 

 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (2006/2012)
4
 

1.3.2 Lov om offentlige anskaffelser 

Lovens formål 

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

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

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

likebehandling.  

                                                 

 
2
 LOV-1999-07-16 nr. 69 (sist endret ved LOV-2007-12-21-121: Endringslov). 

3
 FOR-2006-04-07 nr. 402 (Ikrafttredelse 2007-01-01). 

4
 Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 
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Oppdragsgivere og anskaffelser som er omfattet  

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

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

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

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

 

Grunnleggende krav til konkurranse med mer  

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

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

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av 

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

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

oppfylle lovens formål om å sikre effektiv ressursbruk i anskaffelsesvirksomheten.  

1.3.3 Forskrift om offentlige anskaffelser 

Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) er svært omfattende, og vi har derfor valgt ut åtte 

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

anvendelsesområdet for de ulike bestemmelsene i forskriften.  

 

Terskelverdier og anvendelsesområde for de ulike bestemmelsene
5
  

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

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

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

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

og over terskelverdien (del III). 

 

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

direktivene for offentlige anskaffelser.
6
 Terskelverdiene justeres av Nærings- og 

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

skiller forskriften mellom prioriterte
7
 og uprioriterte

8
 tjenester. Det er bare prioriterte tjenester 

som faller inn under bestemmelsene for anskaffelser over terskelverdi. 

 

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

og 2012/2013. Terskelverdien for bygg- og anleggskontrakter er kr 40,5 mill. eks. mva. for 

2010/2011og kr 40 mill. eks. mva. for 2012/213. 
 

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 

                                                 

 
5
 FOA § 2-1 og § 2-2. 

6
 Gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen har Norge forpliktet seg internasjonalt til å følge bestemte 

fremgangsmåter ved offentlige anskaffelser over visse verdier. 
7
 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. 
8
 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. 



Offentlige anskaffelser 

 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 7 

 

 

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

anskaffelsen.
9
 

 

Konkurranse 

I anskaffelsesforskriften § 3-1 (1) framgår det at enhver anskaffelse så lang det er mulig skal 

være basert på konkurranse. Dette kravet gjelder uavhengig av anskaffelsens art og verdi.
10

 

For de 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.
11

 Dersom 

slike anskaffelser gjelder et ubetydelig beløp kan forholdsmessighetsprinsippet i visse tilfeller 

også tilsi at det er tilstrekkelig å kontakte èn leverandør.
12

  

 

Kunngjøring
13

  

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.  

 

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 

prosedyrer
14

.  

 

Forskriftens del II angir tre
 
ulike prosedyrer for offentlige anskaffelser (under terskelverdi): 

 

- Åpen anbudskonkurranse 

- Begrenset anbudskonkurranse 

- Konkurranse med forhandlinger 

 

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

 

- Åpen anbudskonkurranse 

- Begrenset anbudskonkurranse 

- Konkurransepreget dialog 

- Konkurranse med forhandling 

 

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 unntaksvis tillat å forhandle med leverandørene. 

 

                                                 

 
9
 FOA § 2-3 (4). 

10
 Se Veilederen (2012), på side 59. 

11
 Se KOFA-sak 2009/6, premiss 18 og KOFA-sak 2010/253, premiss 27. 

12
 Se Veilederen (2012) på side 60. 

13
 FOA §§ 9-1, 9-2, 18-1, 18-2, 18-3 og § 18-4. 

14
 Anskaffelsesprosedyrer blir behandlet i FOA § 5-1 (del II) og §§ 14-1, 14-2, 14-3 og 14-4 (del III). 
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Begrenset anbudskonkurranse er en anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører 

som er invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud. Det er unntaksvis tillatt å forhandle med 

leverandørene. 

 

Konkurranse med forhandling er en anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang 

til å forhandle med en eller flere leverandører. 

 

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 

(over kr 1,6 mill./kr 40 mill.) 

Doffin og TED  Åpen eller begrenset anbudskonkurranse  

(unntaksvis konkurranse med forhandling) 

Under terskelverdi 

(kr 0,5 mill. –  kr 1,6/40 mill.) 

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. 

 

Konkurransegrunnlaget
15

 

Oppdragsgiver skal ved alle konkurranseformer utarbeide et konkurransegrunnlag, som skal 

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

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

konkurransen skal gjennomføres. Det skal minst opplyse om: 

 

 hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt 

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

leveres til, samt hvordan tilbudene skal være merket 

 vedståelsesfrist for tilbudene 

 kriterier for tildeling av kontrakten 

 på hvilket språk tilbudet skal være skrevet 

 en henvisning til kunngjøringen 

 

Krav til leverandøren
16

 

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

den aktuelle anskaffelsen. Oppdragsgiver kan stille krav til leverandørens tekniske 

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

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

kvalifikasjonsgrunnlag. Oppdragsgiver skal alltid kreve at leverandør leverer skatteattest og 

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

Oppdragsgiver kan gi en kort tilleggsfrist for ettersending av dokumenter. 

 

 

 

 

                                                 

 
15

 FOA §§ 8-1 og 17-1. 
16

 FOA §§ 8-4, 8-5, 8-7, 8-8, 11-10, 17-4, 17-5, 17-14, 17-15 og § 20-12. 
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Kriterier for valg av tilbud
17

 

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. 

 

Tidsfrister
18

  

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. 

 

Avslutning av konkurransen
19

 

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. 

 

Protokollføring
20

 

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

skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom anskaffelsesprosessen. 

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

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

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

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

3 og 4. 

1.3.4 Utledning av revisjonskriterier 

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

 

 Anskaffelsen skal så langt det er mulig være basert på konkurranse 

 Konkurransen skal kunngjøres i henhold til reglene om offentlige anskaffelser 

 Det skal benyttes korrekt anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverket 

                                                 

 
17

 FOA §§ 13-2 og 22-2. 
18

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

 FOA §§ 13-3 og 22-3. 
20

 FOA § 3-2. 
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 Konkurransegrunnlaget skal inneholde de opplysninger som forskriften krever 

 Kvalifikasjonskrav skal brukes i henhold til regelverket 

 Tildelingskriterier skal brukes i henhold til regelverket 

 Tidsfristene skal være i henhold til regelverket 

 Anbudskonkurransen skal avsluttes i henhold til regelverket 

 Anskaffelsen skal protokollføres i henhold til regelverket 

 

Siden det er ulike regler for de ulike anskaffelsesprosedyrene, samt for anskaffelser etter 

anskaffelsesforskriften del I (under nasjonal terskelverdi), vil de relevante og anvendte 

bestemmelser (revisjonskriterier) bli gjengitt mer i detalj i de kapitlene hvor vi gjør våre 

vurderinger. 

1.3.5 Utledning av underproblemstillinger ut fra revisjonskriteriene 

Tabell 2: Underproblemstillinger utledet fra revisjonskriteriene 

Hovedproblemstilling Kilder til revisjonskriterier Underproblemstillinger 

 

 

Følger Kvalsund kommune 

lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser ved kjøp av 

varer og tjenester? 
 

Lov om offentlige anskaffelser § 5 1. Er anskaffelsen basert på konkurranse? 

FOA §§ 9-1, 9-2, 18-1, 18-2, 18-3 og 

18-4 
2. Er konkurransen kunngjort i henhold til 

regelverket? 

FOA §§ 5-1, 14-1, 14-2, 14-3 og  

14-4 
3. Er benyttet anskaffelsesprosedyre i 

henhold til regelverket? 

FOA §§ 8-1 og 17-1 4. Inneholder konkurransegrunnlaget de 

opplysninger som forskriften krever? 

FOA §§ 8-4, 8-5, 8-7, 8-8, 11-10, 

17-4, 17-5, 17-14, 17-15 og 20-12 
5. Er bruken av kvalifikasjonskrav i 

henhold til regelverket? 

FOA §§ 13-2 og 22-2 6. Er bruken av tildelingskriterier i henhold 

til regelverket? 

FOA §§ 10-1, 10-2, 19-1, 19-2, 19-3, 

19-4, 19-5 og 19-6 
7. Er tidsfristene i henhold til regelverket? 

 

FOA §§ 13-3 og 22-3 8. Blir anbudskonkurransen avsluttet i 

henhold til regelverket? 

FOA § 3-2 

 

9. Er protokollføringen i henhold til 

regelverket? 

1.4 Metode 

1.4.1 Datainnsamling 

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

kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen 

har hovedsakelig vært dokumentanalyse. Vi har gjennomgått aktuelle dokumenter fra utvalgte 

anskaffelser. I tillegg har vi hatt korrespondanse per e-post og telefon med kontaktpersoner. 

1.4.2 Avgrensing 

Denne undersøkelsen er avgrenset til seks anskaffelser gjort i perioden 2010-2012, samt to 

anskaffelser (avtaler) som er eldre enn dette, men som i praksis har blitt videreført etter 

avtalenes utløpsdato (og fortsatt gjelder per februar 2013). 
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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. Vi mener at data i denne undersøkelsen er egnet til å svare på 

problemstillingene ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon. Det er likevel viktig å 

være klar over at opplysningene i rapporten representerer et utvalg av fakta. Vi har ikke sett 

på alle sider ved de undersøkte anskaffelsene, men bare undersøkt forhold som angår de 

oppsatte problemstillingene. 

 

Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er 

ivaretatt gjennom intern kvalitetssikring og ved at informanten har blitt gitt anledning til å 

lese gjennom et utkast til rapport og komme med tilbakemeldinger på faktadelen i denne. 
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2. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER 

2.1 Organisering 

2.1.1 Innkjøpsfunksjonen i Kvalsund kommune 

Fram til 2010 var Kvalsund kommune med i Innkjøpssirkelen for kommuner i Finnmark, der 

Finnut Consult AS har bistått kommunen med rammeavtaler.
21

 Finnut Consult AS har 

kunngjort tre konkurranser (anskaffelser) for Kvalsund kommune i perioden 2008-2012. Dette 

gjaldt en rammeavtale for anskaffelse av drivstoff, en anskaffelse av forsikringer for en treårs-

periode, samt rammeavtale for levering av kontorrekvisita, skolemateriell, kontor- og 

skolemøbler (med en varighet på to år med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år). 

 

De innkjøp som er gjort utover dette er administrert av kommunen selv. Slik revisjonen 

erfarer det er det avdelingslederne som har det operative ansvaret for innkjøp, i samarbeid 

med rådmannen.    

2.1.2 Retningslinjer for anskaffelser 

Kvalsund kommune har eget innkjøpsreglement kalt «anskaffelsesinstruks». Disse ble vedtatt 

av kommunestyret på dets møte 23.02.1999 (sak 6/99). Dette er imidlertid veldig kortfattet og 

sier kun noe om beløpsgrenser (kr 50.000,-). Som vedlegg til reglementet finnes det utdrag fra 

en bok som omtaler regelverket for offentlige anskaffelser (Kommuneforlaget, 1997).  

Kommunen har inntatt disse retningslinjene som en del av kommunens etiske retningslinjer.  

2.1.3 Etiske retningslinjer 

Kvalsund kommune har egne etiske retningslinjer, kalt «Etiske verdier og retningslinjer for 

Kvalsund kommune». Disse ble vedtatt av kommunestyret på dets møte 18.06.1996 (sak 

26/96). Retningslinjene er delt inn i en innledende del og ni punkter, og gjelder både for 

folkevalgte og ansatte i kommunen.  

2.2 Innkjøp og anskaffelser 

2.2.1 Leverandører over kr 100.000,- 

Utskrift fra kommunens økonomiprogram viser at kommunen har kjøpt varer og tjenester med 

mer for over kr 100.000,- hos 34 leverandører i 2012 (per 29.11.2012), 31 leverandører i 2011 

og 27 leverandører i 2010.  

                                                 

 
21

 Revisjonen har blitt opplyst om at Kvalsund kommune gikk ut av Innkjøpssirkelen i 2010, jf. e-post fra leder 

ved kommunedrift (teknisk), rådmannen og Finnut Consult AS. 
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2.2.2 Investeringsprosjekter oppgitt i årsmeldinger/regnskap/økonomiplan 

Ifølge kommunes årsmeldinger for 2010 og 2011, samt økonomiplan for 2012-2015, har det 

blitt igangsatt/gjennomført følgende investeringer i kommunen i perioden 2010-2012: 

 

Økonomiplan 2012-2015: 

I økonomiplanen heter det at blant annet følgende investeringer er planlagt 

igangsatt/gjennomført i 2012:  

 

 Oppgradering av IKT-infrastruktur (budsjettert med kr 750.000,-) 

 Beltegraver på tilhenger (budsjetter med kr 500.000,-) 

 Vaktmesterbil (budsjettert med kr 105.000,-) 

 Oppussing av utleiebolig/prestebolig (budsjettert med kr 500.000,-) 

 Oppgradering av renseanlegg (budsjettert med kr 1.100.000,-) 

 Redningsbåt til brannvesenet (budsjettert med kr 150.000,-)  

 Forskjønning av sentrum (budsjettert med kr 995.000,-) 
 

Årsmelding 2011: 

I årsmelding og regnskap rapporteres det om at blant annet følgende investeringer er 

gjennomført i 2011: 

 

 It-utstyr (kr 857.492,-) 

 Engmoveien 13: Fullrenovering av to kommunale boenheter (kr 791.524,-) 

 Gatelys i Neverfjord (kr 493.750,-) 

 Utskiftning av ved Fægfjord vannverk (kr 256.453,-) 

 

Årsmelding 2010: 

I årsmelding og regnskap rapporteres det om at blant annet følgende investeringer er 

gjennomført i 2010: 

 

 Renovering og ombygging av rådhuset (kr 740.000,-) 

 Renovering av utleieboliger (kr 820.000,-) 

 Investering i vann og avløp/pumpestasjoner (kr 830.000,-) 

2.3 Søk i relevante databaser 

2.3.1 Database for offentlige innkjøp (Doffin) og Tenders Electronic Daily (TED-
databasen) 

Kvalsund kommune har i perioden 2010-2012 kunngjort to anskaffelser i Doffin og TED-

databasen.
22

 Den ene anskaffelsen ble gjennomført av Finnut Consult AS og gjaldt 

rammeavtale for Innkjøpssirkelen vedrørende innkjøp av drivstoff.
23

 Den andre anskaffelsen 

gjaldt innkjøpssamarbeid med 14 andre kommuner i Finnmark om inngåelse av rammeavtale 

                                                 

 
22

 Revisjonen har gjort særskilte søk i Doffin og TED med henholdsvis bruk av søkeordene «Finnut» og 

«Kvalsund». 
23

 Kunngjort i Doffin 09.02.2010 og kunngjort i TED 11.02.2010. 
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med èn leverandør om innkjøp av IKT-utsyr og tilhørende tjenester, også kalt «Digitalt 

førstevalg Finnmark».
24

 

2.3.2 Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) 

Kvalsund kommune har vært klaget inn til KOFA i forbindelse med èn anskaffelse i løpet av 

perioden 2010-2012 (KOFA-sak 2011/308).
25

 Dette gjaldt et innkjøpssamarbeid med 14 andre 

kommuner i Finnmark om inngåelse av rammeavtale med èn leverandør om innkjøp av IKT-

utsyr og tilhørende tjenester, også kalt «Digitalt førstevalg Finnmark». Klager anførte en 

rekke grunnlag for at tilbudene fra de øvrige tilbyderne skulle vært avvist, men disse førte 

ikke fram.
26

 

2.4 Revisjonens granskning av kommunens anskaffelse av 
konsulenttjenester (Fakturasaken) 

I 2012 gjennomførte revisjonen på oppdrag fra kontrollutvalget en granskning av Kvalsund 

kommunes kjøp av konsulenttjenester fra to selskap.
27

 Granskningen omfattet også en 

vurdering av om kommunen hadde håndtert dette i tråd med reglene om offentlige 

anskaffelser. I rapporten konkluderte revisjonen med at kommunens anskaffelser av disse 

tjenestene ikke hadde skjedd i tråd med regelverket på dette området. Det ble videre påpekt at 

årsakene til dette blant annet kunne være at kommunens etiske retningslinjer, 

innkjøpsreglement og delegasjonsreglement var gamle og utdaterte.  

2.5 Revisjonens påpekning av mulig brudd på offentlige 
anskaffelser vedrørende innleie av prosjektkoordinator (LUK-
prosjektet) 

I forbindelse med Personal- og økonomiutvalgets behandling av sak vedrørende innleie av 

prosjektkoordinator for kommunale prosjekt, samt LUK-prosjektet, fattet utvalget følgende 

vedtak/innstilling til kommunestyret.
28

 

 

«Forslaget om videre engasjement av Beite som prosjektleder/koordinator gjennom 

firmaet Medvita Norge AS vedtas.» 

 

I etterkant av utvalget sin behandling av denne saken sendte revisjonen en henvendelse per e-

post (datert 18.10.2012) til saksbehandler i saken (ordfører Ragnar Olsen) med spørsmål om 

hvorvidt «kommunen har vurdert dette i forhold til reglene om offentlige anskaffelser». 

 

Ved behandlingen av saken i kommunestyret (sak 79/12 på møte 25.10.2012) ble innstillingen 

endret og kommunestyret fattet følgende vedtak: 

                                                 

 
24

 Kunngjort i Doffin 27.06.2011 og kunngjort i TED 30.06.2011. 
25

 Revisjonen har gjennomgått oversikt over alle avgjorte saker i KOFA i perioden 2010-2012. 
26

 Anskaffelsen ble også behandlet av Alta tingrett. Heller ikke her fikk klager medhold. Saken er anket til 

Hålogaland lagmannsrett av klager. Saken er berammet til 12.02.2013. 
27

 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS, Rapport; «Utbetaling av diverse konsulenthonorarer», 23. november 

2012; Se http://iksvefik.no/content/view/25/38/ 
28

 På møte den 16.10.2012 (sak 68/12). 

http://iksvefik.no/content/view/25/38/
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«Engasjement (ansettelse/kjøp av tjenester) som prosjektkoordinator/leder innenfor en 

tidsramme på 2 år med mulighet for forlengelse, utlyses». 

 

Etter dette annonserte kommunen ut engasjementet (ansettelse/kjøp av tjenester) i blant annet 

avisa Finnmark Dagblad med søknadsfrist 24.11.2012. Det kom inn to tilbud innen fristens 

utløp, fra henholdsvis Medvita Norge AS og Bedriftskompetanse AS. I PØ-sak 86/12 

(27.11.2012) ble det vedtatt at «Medvita AS engasjeres som prosjektkoordinator som 

beskrevet i K-sak 79/12». 

 

I denne sammenheng fant revisjonen grunn til å informere kontrollutvalget om vår 

henvendelse til ordføreren i denne saken (datert 18.10.2012).
29

 Revisjonen orienterte da 

kontrollutvalget om at vedtaket om innleie av prosjektkoordinator hadde et slikt omfang og 

var av en slik art at den etter revisjonens vurdering skulle vært håndtert av kommunen etter 

bestemmelsene i forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II. Dette var ikke tilfellet for 

denne anskaffelsen. Slik revisjonen så det representerte derfor vedtaket i PØ-sak 86/12 et 

brudd på forskrift om offentlige anskaffelser. Etter dette ble vedtaket opphevet av Personal- 

og økonomiutvalget, og det ble gjort ny utlysning av stillingen, men nå som en ansettelse.
30

 

2.6 Utvalgte anskaffelser for nærmere undersøkelse 

I denne undersøkelsen har vi foretatt et utvalg på åtte anskaffelser som Kvalsund kommune 

har foretatt i perioden 2010-2012. Anskaffelsene som er undersøkt er: 

 

a) Kjøp av konsulenttjenester fra HONU AS 

b) Kjøp av varebil 

c) Kjøp av redningsbåt 

d) Kjøp av beltegraver (gravemaskin) 

e) Kjøp av fyringsolje og drivstoff  

f) Kjøp av helsevikar-tjenester 

g) Kjøp av brøytetjenester 

h) Kjøp av tjenester for tømming av slamavskillere 

 

De neste kapitlene inneholder en gjennomgang av hver enkelt av de åtte anskaffelsene. For 

anskaffelse a) til f) er vurderingene gjort med utgangspunkt i alle de ni bestemmelsene som 

ble beskrevet under kapittel 1.3.3. For anskaffelsene g) og h) er vurderingene (kun) gjort på 

bakgrunn av om det er gjennomført en konkurranse. Dette skyldes at disse to anskaffelsene 

har bakgrunn i kontrakter som ble inngått lenge før 2010 (henholdsvis 1999 og 2005).  

 

 

  

                                                 

 
29

 Møte i kontrollutvalget 06.12.2012 (sak 32/12). 
30

 Møte i Personal- og økonomiutvalget 13.12.2012 (sak 88/12). 
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3. KJØP AV KONSULENTTJENESTER FRA HONU AS 

3.1 Bakgrunn  

Kvalsund kommune hadde ikke tilsatt egen næringskonsulent i 2010. Den 26. mars 2010 

inngikk derfor kommunen avtale med Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS (HONU 

AS) om kjøp av tjenester for næringsutviklingsarbeid. I avtalen framgår det at den skulle ha 

en varighet frem til 31. desember 2010, at den gjaldt tjenester knyttet til drift og 

administrative oppgaver, samt utviklingsoppgaver. Det framgår videre at HONU AS skulle 

fakturere Kvalsund kommune på timebasis hver måned, samt at det ble satt en ramme på kr 

200.000,- eks. mva. for arbeidet som er beskrevet i avtalen. I tillegg skulle Kvalsund 

kommune avsette kr 100.000,- for utgiftsdekning for andre kostnader som påløp i 

avtaleperioden. I følge Kvalsund kommunes regnskapssystem har kommunen i løpet av 2010 

utbetalt kr 286.094,- til HONU AS for oppdrag knyttet til denne avtalen. 

 

Kvalsund kommune har i flere år arbeidet med å videreutvikle Skaidi som destinasjon, 

spesielt i reiselivssammenheng. Fra 2010 har dette arbeidet blitt organisert som et prosjekt 

(Skaidi 2020) der Kvalsund kommune som prosjekteier har samarbeidet og finansiert 

prosjektet sammen med Hammerfest kommune og noen private aktører. I mai 2010 vedtok 

kommunestyret i Kvalsund kommune at rådmannen «snarlig» skulle ta initiativ til å igangsette 

prosjektet blant annet ved å opprette en styringsgruppe.
31

 Denne ble opprettet 4. februar 2011 

og besto da av seks medlemmer (herunder tre representanter fra Kvalsund kommune). I 

forbindelse med dette arbeidet engasjerte Kvalsund kommune ved rådmannen HONU AS til å 

bistå styringsgruppen.
32

 Revisjonen har blitt opplyst om at det ikke finnes noe særskilt avtale 

om disse oppdragene mellom kommunen og HONU AS. I Kvalsund kommunes regnskaper 

for 2010, 2011 og 2012
33

 framgår det at kommunen har kjøpt konsulenttjenester for til 

sammen kr 1.362.535,- knyttet til prosjektet Skaidi 2020 i perioden 2010-2012.
34

 En 

gjennomgang av kommunens leverandørreskontro viser at kommunen har kjøpt 

konsulenttjenester fra HONU AS knyttet til Skaidi 2020 for om lag kroner èn million i 

perioden 2010-2012.  

 

På bakgrunn av at disse to anskaffelsene gjelder kjøp av så å si identiske tjenester fra samme 

selskap, samt at disse er tett knyttet sammen i tid, har revisjonen vurdert det dithen at disse 

anskaffelsene kan sees under ett, og derfor vurderes som èn anskaffelse. 

 

Revisjonens vurdering av hvilken type anskaffelse dette er  

Anskaffelsene gjelder en tjeneste (knyttet til steds- og næringsutvikling) som i 

anskaffelsesforskriften defineres som en prioritert tjeneste.
35

 Videre har disse to anskaffelsene 

samlet sett en verdi som overstiger nasjonal terskelverdi for anskaffelser av tjenester (kr 

500.000,-), men under EØS-terskelverdien (kr 1,6 millioner). Revisjonen legger til grunn at 

anskaffelsens anslåtte verdi var omtrentlig kjent for kommunen på det tidspunkt anskaffelsen 

                                                 

 
31

 Vedtak i kommunestyret i sak 13/2010, på dets møte 5. mai 2010. 
32

 Dette framgår av brev fra daværende rådmann i Kvalsund kommune til HONU AS, datert 06.02.2011. 
33

 Regnskapstallene for 2012 er ureviderte.  
34

 Dette framgår av «Ansvar 4323: Destinasjonsutviklingsprosjekt Skaidi» i regnskapene for disse tre årene.  
35

 Jf. FOA § 4-1 d). Se også vedlegg 5 i FOA; kategori 11; Se også Gro Amdal og Inger Roll-Matthiesen; Lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser; Kommentarutgave (2. utgave: 2004); Kommuneforlaget, på side 171-172. 
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skjedde.
36

 Det samme gjelder dersom man ser anskaffelsen av tjenester knyttet til Skaidi 2020 

for seg. Dette betyr at det er bestemmelsene i anskaffelsesforskriften del I og del II som 

regulerer anskaffelsen av konsulenttjenester knyttet til Skaidi 2020. Revisjonen legger dette til 

grunn i den videre gjennomgang og vurdering nedenfor. 

3.2 Konkurranse 

Data 

Kommunen har ikke lagt fram dokumentasjon som viser at det er hentet inn tilbud fra flere 

leverandører eller at anskaffelsen har vært kunngjort på noen måte. Revisjonens gjennomgang 

av kommunens offentlige postjournal viser videre at det ikke er registret korrespondanse i 

denne vedrørende innhenting av tilbud. Dette gjelder også for forholdet mellom kommunen 

og HONU AS. Revisjonen har heller ikke funnet dokumentasjon på innhenting av tilbud i 

saksdokumenter for kommunestyret, personal- og økonomiutvalget og utviklingsutvalget. 

Revisjonen har imidlertid blitt framlagt et brev (datert 06.02.2011) fra rådmannen til HONU 

AS. Her framgår det at styringsgruppen vil høre fra en representant for HONU AS «om kort 

tid». Revisjonen har videre blitt framlagt en e-post(datert 12.02.2010) fra plan- og 

utviklingsleder til rådmannen der det framgår at kommunen har vært i kontakt med HONU 

AS per telefon, og at kommunen «i utgangspunktet er positivt innstilt i å engasjere HONU». 

 

Vurderinger 

I lov om offentlige anskaffelser § 5 framgår det at enhver anskaffelse så langt det er mulig 

skal være basert på konkurranse. Dette framgår også av anskaffelsesforskriften § 3-1(1).  

For anskaffelser under nasjonal terskelverdi (kr 500.000,-) er det ikke krav om kunngjøring i 

Doffin eller TED-databasen.
37

 Kravet til konkurranse gjelder imidlertid uavhengig av 

anskaffelsens art og verdi.
38

 Dette betyr at konkurransen skal gjennomføres på en måte som 

står i forhold til anskaffelsen.
39

 I praksis betyr dette at kravet til graden av konkurranse øker 

med anskaffelsens verdi og betydning.
40

 I «Veileder til reglene om offentlige anskaffelser» er 

det anbefalt at det ved anskaffelser på rundt kr 450.000,- blir invitert flere leverandører til 

konkurransen eller at det annonseres bredere enn ved for eksempel et innkjøp på kr 10.000,-. I 

veilederen gis det eksempel på grader av konkurranse. Det være seg alt fra å sjekke priser på 

internett, ringe ulike leverandører, sende forespørsler på e-post, annonsere i aviser(er) eller 

frivillig annonsering i Doffin. I praksis er det etablert et krav om at oppdragsgiver som 

hovedregel bør kontakte minst tre leverandører.
41

  

 

Vår gjennomgang viser at kommunens anskaffelse av konsulenttjenester fra HONU AS ikke 

har skjedd i tråd med de grunnleggende krav om konkurranse, jf. lov om offentlige 

anskaffelser § 5 og anskaffelsesforskriften § 3-1 (1). 

 

                                                 

 
36

 Jf. FOA § 2-3 (1) og (2). 
37

 Se Veilederen (2012) på side 76. 
38

 Se Veilederen (2012) på side 59. 
39

 Jf. anskaffelsesforskriften § 3-1 (5).  
40

 Se Veilederen (2012) på side 181. 
41

 Se KOFA-sak 2009/6, premiss 18 og KOFA-sak 2010/253 premiss 27. 
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3.3 Kunngjøring 

Data 

Anskaffelsen har ikke blitt kunngjort på noen måte.  

 

Vurderinger  

Anskaffelser av varer og tjenester med en verdi over nasjonal terskelverdi, men under EØS-

terskelverdiene, skal kunngjøres i Doffin, jf. anskaffelsesforskriften § 9-1(3). Dette har 

kommunen ikke gjort. Det foreligger dermed brudd på dette forskriftskravet. Dette betyr 

videre at anskaffelsen er å regne som en ulovlig direkte anskaffelse, jf. lov om offentlige 

anskaffelser § 7b. 

3.4 Anskaffelsesprosedyre 

Data 

Konkurransen er verken gjennomført som åpen anbudskonkurranse, begrenset 

anbudskonkurranse eller som konkurranse med forhandling. 

 

Vurderinger  

For anskaffelser som er regulert av anskaffelsesforskriften del II skal anskaffelsen «foretas 

ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling», jf. 

anskaffelsesforskriften § 5-1. Denne anskaffelsen er ikke gjennomført i tråd med noen av 

disse prosedyrene. Dette betyr at kommunens valg av konkurranseform vedrørende denne 

anskaffelsen ikke er i tråd med regelverket.  

3.5 Konkurransegrunnlag 

Data 

Kommunen har ikke utarbeidet konkurransegrunnlag for denne anskaffelsen. 

 

Vurderinger  

Kravene til konkurransegrunnlag framgår av anskaffelsesforskriften § 8-1. Her heter det at 

«dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i 

kunngjøringen, skal oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag». Det stilles også 

minimumskrav til hva konkurransegrunnlaget i så fall skal inneholde av opplysninger.  Vår 

gjennomgang viser at det ikke foreligger et konkurransegrunnlag eller kunngjøring. Dette 

betyr at kommunen har brutt forskriftens krav på dette punkt.  

3.6 Kvalifikasjonskrav 

Data 

Kommunen har ikke stilt egne krav til leverandøren (kvalifikasjonskrav). Revisjonen har 

heller ikke blitt framlagt dokumentasjon som viser at kommunen har stilt krav til at 

leverandøren skal legge fram HMS-erklæring og skatteattest.  

 

Vurderinger  

Oppdragsgiver kan stille minimumskrav til leverandørene (kvalifikasjonskrav), jf. 

anskaffelsesforskriften §8-4. Oppdragsgiver er videre pålagt å kreve skatteattest og HMS-
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erklæring fra leverandøren(e) jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-7 og 8-8. Manglende 

dokumentasjon skal føre til avvisning av tilbudet, alternativt kan det først gis en tilleggsfrist 

for ettersending av den dokumentasjon som mangler, jf. §§ 11-10 (1) og 12-3. Vår 

gjennomgang viser at kommunen ikke har stilt egne krav til leverandøren, noe som ikke er 

påkrevd. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. Kommunen har imidlertid 

heller ikke krevd framleggelse av HMS-erklæring og skatteattest. Dette betyr at kommunen 

har brutt forskriftens krav på dette punkt.  

3.7 Tildelingskriterier 

Data 

Kommunen har ikke oppgitt tildelingskriterier. Det er derfor heller ikke mulig å si hvilke 

kriterier kommunen har vurdert tilbudet på bakgrunn av. 

 

Vurderinger  

Hvilke tildelingskriterier som skal gjelde for anskaffelsen skal framgå av kunngjøringen, 

eventuelt av konkurransegrunnlaget, jf. anskaffelsesforskriften § 8 (1) b. Manglende 

kunngjøring (og konkurransegrunnlag) for denne anskaffelsen gjør at kommunen heller ikke 

har oppgitt noe tildelingskriterium. Videre er kravet i anskaffelsesforskriften at tildelingen 

skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det mest økonomisk fordelaktige, eller 

utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen, jf. § 13-2 (1). Manglende 

dokumentasjon, samt mangelen av kunngjøring og konkurransegrunnlag, gjør at det ikke er 

mulig for revisjonen å vurdere hvilke kriterier som (eventuelt) har blitt benyttet.  Kommunen 

har dermed brutt forskriftens krav på dette punkt.  

3.8 Tidsfrister 

Data 

Kommunen har ikke oppgitt noen frist for å levere tilbud.  

 

Vurderinger  

I anskaffelsesforskriften stilles det krav om at oppdragsgiver skal oppgi frist for forespørsel 

om deltakelse og innlevering av tilbud jf. § 10-1 og § 8-1 (1) c. Det stilles videre krav om at 

oppdragsgiver skal fastsette en vedståelsesfrist. Kommunen har ikke fastsatt noen frister for 

denne anskaffelsen, noe som betyr at forskriftens krav er brutt på dette punkt.  

3.9 Protokoll 

Data 

Kommunen har ikke ført noen anskaffelsesprotokoll for denne anskaffelsen.  

 

Vurderinger  

I anskaffelsesforskriften § 3-2 heter det at «oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser 

som overstiger 100.000 kroner eksl. mva. Det heter videre at «protokollen skal beskrive alle 

vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen», samt at 

«protokollen skal minst omfatte opplysninger som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4».  

I dette tilfellet er det vedlegg 4 om protokoll for anskaffelser som overstiger 500.000 kroner 

eksl. mva. som gjelder. Revisjonen vil bemerke at kommunens manglende føring av 
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anskaffelsesprotokoll gjør at det foreligger brudd på anskaffelsesforskriftens krav til 

protokollføring.  Mangelen på en slik protokoll representerer også et brudd på grunnleggende 

krav for anskaffelser, herunder krav som skal sikre hensynet til gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5. 

3.10 Avslutning av konkurransen 

Data 

Kommunen hentet inn tilbud fra èn leverandør. Revisjonen har blitt forelagt en signert 

kontrakt. 

 

Vurderinger  

I anskaffelsesforskriften § 13-3 heter det at «oppdragsgivers beslutning om hvem som skal 

tildeles kontrakt … skal meddeles til alle deltakerne i rimelig tid før kontrakt eller 

rammeavtale inngås».
42

 Det heter videre at «meddelelsen skal være skriftlig og gis samtidig til 

alle deltakerne», samt at «meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget, i samsvar 

med § 11-14 første ledd». Begrunnelsen skal «inneholde tilstrekkelig informasjon om det 

valgte tilbudet til at leverandøren kan vurdere om oppdragsgivers valg har vært saklig og 

forsvarlig, i samsvar med angitte tildelingskriterier». I den anskaffelsen som dette gjelder var 

det kun èn leverandør, og dermed ingen andre berørte leverandører. Dette betyr likevel ikke at 

kommunen ikke skal sende noen meddelelse om kontraktstildeling i forbindelse med denne 

anskaffelsen. Kravene til innhold i meddelelsen er imidlertid noe mindre i slike tilfeller 

(herunder kravet til å oppgi klagefrist). Vår undersøkelse viser at det ikke ble sendt 

meddelelsesbrev. Kommunen har dermed brutt forskriftens krav på dette punkt.  

3.11 Konklusjon 

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor konkluderer revisjonen med at Kvalsund kommune har 

brutt lov og forskrift om offentlige anskaffelser i forbindelse med anskaffelsen av 

konsulenttjenester knyttet til Skaidi 2020. Dette gjelder blant annet følgende forhold: 

 

 Anskaffelsens art (konsulenttjeneste) og verdi (over nasjonal terskelverdi) gjør at den 

skulle vært gjennomført i henhold til anskaffelsesforskriften del II. Jf. § 2-1 (2), noe 

som kommunen ikke gjorde. Dette medfører videre at denne anskaffelsen er å regne 

som en ulovlig direkte anskaffelse, jf. lov om offentlige anskaffelser § 7b. 

 

 Anskaffelsen har heller ikke blitt gjennomført i tråd med de minimumskrav som stilles 

for en konkurranse, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5, jf. anskaffelsesforskriften § 

3-1. 

 

 Mangelen på føring av anskaffelsesprotokoll og krav til leverandøren om framleggelse 

av HMS-erklæring og skatteattest, representerer brudd på anskaffelsesforskriften  

            §§ 3-2, 3-3 og 3-4.  
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 Samlet sett representerer denne anskaffelsen altså både et brudd på de grunnleggende 

krav som stilles til en offentlig anskaffelse (forskriften del I) og de spesielle krav som 

stilles til den type anskaffelse som kommunens kjøp av konsulenttjenester er 

(forskriften del II).  
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4. KJØP AV VAREBIL 

4.1 Bakgrunn  

Kommunens drifts- og vedlikeholdsavdeling hadde hatt en varebil (Toyota Hiace 2007- 

modell) på leasing i tre år. Utleier var Harila Hammerfest AS. I denne perioden var bilen blitt 

utstyrt i tråd med kommunens behov. Den var blant annet påtegnet med kommunens logo og 

utstyrt med slepekrok og oransje lys. Bilen var også tilpasset innvendig for transport av blant 

annet hjelpemidler. Verdien på disse tilpasningene er av kommunen anslått til å ha utgjort om 

lag kr 30.000,-. Dette er en verdi som forhandler setter til kr 0,- ved eventuell innlevering av 

bilen. Revisjonen har videre blitt opplyst om at bilen stort sett har blitt brukt av èn person, at 

bilen var i meget god stand, og at det uansett ville være vanskelig å finne sammenliknbare 

biler på bruktmarkedet.  

 

Da leasingperioden begynte å nærme seg slutten måtte kommunen vurdere om den skulle 

fortsette leasingen av bilen, kjøpe bilen, eller gå til innkjøp av annen ny eller brukt bil. I den 

forbindelse gjorde kommunen noen utregninger for å sammenlikne hva det ville koste å kjøpe 

en ny bil sett i forhold til å kjøpe den leasede bilen. Sammenlikningen var basert på 

alternative tilbud fra Harila Hammerfest AS. Revisjonen er ikke kjent med at kommunen 

hentet inn tilbud fra andre leverandører i markedet. På møte i Personal- og økonomiutvalget 

(formannskapet) den 16.11.2010 vedtok utvalget etter tilrådning fra rådmannen at kommunen 

skulle kjøpe den leasede varebilen for kr 163.500,-. Det ble inngått kjøpekontrakt den 

07.12.2010.  

 

Revisjonens vurdering av hvilken type anskaffelse dette er 

Anskaffelsen gjelder kjøp av en vare (varekontrakt) til verdi av kr 163.500,-. Anskaffelsen har 

dermed en verdi som er under nasjonal terskelverdi (kr 500.000,-). Dette betyr at det er 

bestemmelsene i anskaffelsesforskriften del I som regulerer denne anskaffelsen. I tillegg 

gjelder de formål og grunnleggende krav til en anskaffelse som er fastsatt i lov om offentlige 

anskaffelser. For ordens skyld vil vi nevne at forskriftens del I ikke inneholder de samme 

detaljerte krav til prosedyre for anskaffelser som del II og III i forskriften gjør. 

4.2 Konkurranse 

Data 

Kommunen hentet inn alternative tilbud fra Harila Hammerfest AS. Revisjonen er ikke kjent 

med at kommunen hentet inn tilbud fra andre leverandører i markedet. 

 

Vurderinger  

I lov om offentlige anskaffelser § 5 framgår det at enhver anskaffelse så langt det er mulig 

skal være basert på konkurranse. Dette framgår også av anskaffelsesforskriften § 3-1(1).  

Kravet til konkurranse gjelder uavhengig av anskaffelsens art og verdi.
43

 Det er imidlertid 

ikke krav om kunngjøring.
44

 På den annen side skal konkurransen gjennomføres på en måte 

                                                 

 
43

 Se Veilederen (2012) på side 59. 
44

 Se Veilederen (2012) på side 76. 



Offentlige anskaffelser 

 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 23 

 

 

som står i forhold til anskaffelsen.
45

 I praksis betyr dette at kravet til graden av konkurranse 

øker med anskaffelsens verdi og betydning.
46

 I «Veileder til reglene om offentlige 

anskaffelser» er det anbefalt at det ved anskaffelser på rundt kr 450.000,- blir invitert flere 

leverandører til konkurransen eller at det annonseres bredere enn ved for eksempel et innkjøp 

på kr 10.000,-. I veilederen gis det eksempel på grader av konkurranse. Det være seg alt fra å 

sjekke priser på internett, ringe ulike leverandører, sende forespørsler på e-post, annonsere i 

aviser(er) eller frivillig annonsering i Doffin. I praksis er det etablert et krav om at 

oppdragsgiver som hovedregel bør kontakte minst tre leverandører.
47

 Ut ifra dette legger 

revisjonen til grunn at en anskaffelse på rundt kr 150.000,- skal skje ved at det innhentes 

tilbud fra flere (minst tre) leverandører eller at det annonseres slik at flere leverandører gis 

mulighet til å delta i konkurransen.  

 

Vår gjennomgang av Kvalsund kommunes anskaffelse av varebil viser at kommunen kun har 

kontaktet èn leverandør (Harila Hammerfest AS). Anskaffelsen har altså ikke vært gjenstand 

for konkurranse. Revisjonen registrerer imidlertid at det finnes omstendigheter som taler for at 

anskaffelsen samlet sett kan være den mest hensiktsmessige for kommunen. Likevel finner 

revisjonen det slik at denne anskaffelsen ikke er gjennomført i tråd med lov om offentlige 

anskaffelser § 5 annet ledd og anskaffelsesforskriften § 3-1(1). Dette skyldes at det ikke ble 

hentet inn tilbud fra flere leverandører, noe som kommunen lett kunne gjort uten nevneverdig 

ressursbruk.  

4.3 Kunngjøring 

Data 

Kommunen har opplyst revisjonen om at denne anskaffelsen ikke har vært kunngjort. 

 

Vurderinger  

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller ikke krav om at anskaffelser under nasjonal 

terskelverdi skal kunngjøres på noen måte. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til 

kommunens håndtering av dette. Vi viser imidlertid til at det stilles krav om konkurranse, jf. 

vurderingene ovenfor i kapittel 4.2. 

4.4 Anskaffelsesprosedyre 

Data 

Kommunens kjøp av varebilen er gjennomført som en direkte anskaffelse.  

 

Vurderinger  

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller ikke konkrete krav til anskaffelsesprosedyre 

for anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til 

kommunens håndtering av dette. Vi viser imidlertid til at det stilles krav om konkurranse, jf. 

vurderingene ovenfor i kapittel 4.2. 

 

 

                                                 

 
45

 Jf. anskaffelsesforskriften § 3-1 (5).  
46

 Se Veilederen (2012) på side 181. 
47

 Se KOFA-sak 2009/6, premiss 18 og KOFA-sak 2010/253 premiss 27. 
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4.5 Konkurransegrunnlag 

Data 

Kommunen har ikke utarbeidet konkurransegrunnlag for denne anskaffelsen.  

 

Vurderinger  

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller ikke krav til konkurransegrunnlag for 

anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til 

kommunens håndtering av dette. 

4.6 Kvalifikasjonskrav 

Data 

Kommunen har ikke stilt egne krav til leverandøren (kvalifikasjonskrav). Revisjonen har 

heller ikke blitt framlagt dokumentasjon som viser at kommunen har stilt krav til at 

leverandøren skal legge fram HMS-erklæring og skatteattest.  

 

Vurderinger  

I anskaffelsesforskriften heter det at oppdragsgiver skal kreve at tilbyder/leverandør 

framlegger skatteattest og HMS-erklæring, jf. §§ 3-3 og 3-4. Revisjonen har ikke funnet at 

kommunen har krevd dette. Kommunen har dermed brutt disse kravene.  

4.7 Tildelingskriterier 

Data 

Kommunen har ikke oppgitt noen tildelingskriterier.  

 

Vurderinger  

Anskaffelsesforskriften stiller ikke krav om at oppdragsgiver skal oppgi tildelingskriterier ved  

anskaffelser under nasjonal terskelverdi (under kr 500.000,-).  Revisjonen har derfor ikke 

noen merknader til kommunens håndtering av dette. 

4.8 Tidsfrister 

Data 

Kommunen har ikke oppgitt noen frist for å levere tilbud.  

 

Vurderinger  

Anskaffelsesforskriften stiller ikke krav om tidsfrister ved anskaffelser under nasjonal 

terskelverdi (under kr 500.000,-).  Revisjonen har derfor ikke noen merknader til kommunens 

håndtering av dette. 

4.9 Protokoll 

Data 

Kommunen har ikke ført anskaffelsesprotokoll. Anskaffelsen er imidlertid delvis dokumentert 

gjennom saksframlegg til Personal- og økonomiutvalget, tilbud og signert kontrakt.  
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Vurderinger  

I anskaffelsesforskriften § 3-2 heter det at «oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser 

som overstiger 100.000 kroner eksl. mva. Det heter videre at «protokollen skal beskrive alle 

vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen», samt at 

«protokollen skal minst omfatte opplysninger som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4».  

I dette tilfellet er det vedlegg 3 om protokoll for anskaffelser mellom 100.000 og 500.000 

kroner eksl. mva. som gjelder. Revisjonen vurderer det dithen at kommunens ikke har ført 

anskaffelsesprotokoll i tråd med anskaffelsesforskriftens krav til protokollføring.  Mangelen 

på en slik protokoll representerer også et brudd på grunnleggende krav for anskaffelser, 

herunder krav som skal sikre hensynet til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, jf. lov om 

offentlige anskaffelser § 5. 

4.10 Avslutning av konkurransen 

Data 

Det er ikke sendt meddelelsesbrev til leverandøren. Det ble inngått kjøpskontrakt den 

07.12.2010.  

 

Vurderinger  

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller ikke krav om at det skal sendes meddelelse 

til berørte leverandører ved anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Revisjonen har derfor 

ingen merknader til avslutningen av konkurransen.  

4.11 Konklusjon 

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor konkluderer revisjonen med at Kvalsund kommune har 

brutt krav i lov og forskrift om offentlige anskaffelser i forbindelse med anskaffelsen av 

varebil. 

 

Dette gjelder følgende forhold: 

 

 Kommunen har ikke gjennomført anskaffelsen i tråd med kravene til konkurranse, jf. 

lov om offentlig anskaffelser § 5 andre ledd og anskaffelsesforskriften § 3-1 (1).  

 

 Kommunen har ikke krevd at leverandøren skal legge fram HMS-erklæring og 

skatteattest. Dette er et brudd på anskaffelsesforskriften §§ 3-3 og 3-4. 

 

 Kommune har ikke ført anskaffelsesprotokoll slik forskriften krever. 
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5. KJØP AV REDNINGSBÅT 

5.1 Bakgrunn  

I Kvalsund kommunes økonomiplan 2012-2015 (investeringsbudsjett 2012) framgår det at 

kommunen skulle kjøpe en redningsbåt til brannvesenet. I løpet av sommeren 2012 hentet 

kommunen inn flere tilbud. Revisjonen har blitt opplyst om at kommunen sonderte markedet 

og var i kontakt med 10 til 12 leverandører, samt gjennom søk på Finn.no. Kommunen mottok 

tre tilbud fordelt på to leverandører. Det ene tilbudet (fra Wave Båtsenteret AS, datert 

22.05.2012) gjaldt en båt med en pris på kr 190.000,- inkludert mva. Det andre tilbudet (også 

fra Wave Båtsenteret AS, datert 16.05.2012) gjaldt en båt med en pris på kr 115.000,- 

(usikkert om det var inkludert mva.). Det tredje og siste tilbudet (fra Rib Boats AS, datert 

19.06.2012) var en båt med en pris på kr 177.000,- inkludert mva. Kommunen valgte tilbudet 

fra Rib Boats AS. 

 

Revisjonens vurdering av hvilken type anskaffelse dette er 

Anskaffelsen gjelder kjøp av en vare (varekontrakt) til verdi av kr 177.000,- inkludert mva. 

Anskaffelsen har dermed en verdi som er under nasjonal terskelverdi (kr 500.000,-). Dette 

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

I tillegg gjelder de formål og grunnleggende krav til en anskaffelse som er fastsatt i lov om 

offentlige anskaffelser. For ordens skyld vil vi nevne at forskriftens del I ikke inneholder de 

samme detaljerte krav til prosedyre for anskaffelser som del II og III i forskriften gjør. 

5.2 Konkurranse 

Data 

Revisjonen har blitt opplyst om at kommunen sonderte markedet, og var i kontakt med flere 

(over tre) leverandører.  

 

Vurderinger  

I lov om offentlige anskaffelser § 5 framgår det at enhver anskaffelse så langt det er mulig 

skal være basert på konkurranse. Dette framgår også av anskaffelsesforskriften § 3-1(1).  

Kravet til konkurranse gjelder uavhengig av anskaffelsens art og verdi.
48

 Det er imidlertid 

ikke krav om kunngjøring.
49

 På den annen side skal konkurransen gjennomføres på en måte 

som står i forhold til anskaffelsen.
50

 I praksis betyr dette at kravet til graden av konkurranse 

øker med anskaffelsens verdi og betydning.
51

 I «Veileder til reglene om offentlige 

anskaffelser» er det anbefalt at det ved anskaffelser på rundt kr 450.000,- blir invitert flere 

leverandører til konkurransen eller at det annonseres bredere enn ved for eksempel et innkjøp 

på kr 10.000,-. I veilederen gis det eksempel på grader av konkurranse. Det være seg alt fra å 

sjekke priser på internett, ringe ulike leverandører, sende forespørsler på e-post, annonsere i 

aviser(er) eller frivillig annonsering i Doffin. I praksis er det etablert et krav om at 

                                                 

 
48

 Se Veilederen (2012) på side 59. 
49

 Se Veilederen (2012) på side 76. 
50

 Jf. anskaffelsesforskriften § 3-1 (5).  
51

 Se Veilederen (2012) på side 181. 
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oppdragsgiver som hovedregel bør kontakte minst tre leverandører.
52

 Ut ifra dette legger 

revisjonen til grunn at en anskaffelse på rundt kr 170.000,- skal skje ved at det innhentes 

tilbud fra flere (minst tre) leverandører eller at det annonseres slik at flere leverandører gis 

mulighet til å delta i konkurransen.  

 

Vår gjennomgang av Kvalsund kommunes anskaffelse av redningsbåt viser at kommunen har 

kontaktet flere enn tre leverandører. Anskaffelsen har altså vært gjenstand for konkurranse. 

Revisjonen vurderer det derfor dithen at denne anskaffelsen har blitt gjennomført i tråd med 

lov om offentlige anskaffelser § 5 annet ledd og anskaffelsesforskriften § 3-1(1).  

5.3 Kunngjøring 

Data 

Kommunen har opplyst revisjonen om at denne anskaffelsen ikke har vært kunngjort. 

 

Vurderinger  

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller ikke krav om at anskaffelser under nasjonal 

terskelverdi skal kunngjøres på noen måte. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til 

kommunens håndtering av dette. Vi viser imidlertid til at det stilles krav om konkurranse, jf. 

vurderingene ovenfor i kapittel 4.2. 

5.4 Anskaffelsesprosedyre 

Data 

Kommunens kjøp av varebil er gjennomført ved innhenting av tilbud fra to leverandører. 

 

Vurderinger  

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller ikke konkrete krav til anskaffelsesprosedyre 

for anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til 

kommunens håndtering av dette. Vi viser imidlertid til at det stilles krav om konkurranse, jf. 

vurderingene ovenfor i kapittel 4.2. 

5.5 Konkurransegrunnlag 

Data 

Kommunen har ikke utarbeidet konkurransegrunnlag for denne anskaffelsen.  

 

Vurderinger  

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller ikke krav til konkurransegrunnlag for 

anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til 

kommunens håndtering av dette. 

 

 

                                                 

 
52

 Se KOFA-sak 2009/6, premiss 18 og KOFA-sak 2010/253 premiss 27. 
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5.6 Kvalifikasjonskrav 

Data 

Kommunen har ikke stilt egne krav til leverandøren (kvalifikasjonskrav). Revisjonen har 

heller ikke blitt framlagt dokumentasjon som viser at kommunen har stilt krav til at 

leverandøren skal legge fram HMS-erklæring og skatteattest.  

 

Vurderinger  

I anskaffelsesforskriften heter det at oppdragsgiver skal kreve at tilbyder/leverandør 

framlegger skatteattest og HMS-erklæring, jf. §§ 3-3 og 3-4. Revisjonen har ikke funnet at 

kommunen har krevd dette. Kommunen har dermed brutt disse kravene.  

5.7 Tildelingskriterier 

Data 

Kommunen har ikke oppgitt noen tildelingskriterier.  

 

Vurderinger  

Anskaffelsesforskriften stiller ikke krav om at oppdragsgiver skal oppgi tildelingskriterier ved  

anskaffelser under nasjonal terskelverdi (under kr 500.000,-).  Revisjonen har derfor ikke 

noen merknader til kommunens håndtering av dette. 

5.8 Tidsfrister 

Data 

Kommune har ikke oppgitt noen frist for å levere tilbud. 

 

Vurderinger  

Anskaffelsesforskriften stiller ikke krav om tidsfrister ved anskaffelser under nasjonal 

terskelverdi (under kr 500.000,-).  Revisjonen har derfor ikke noen merknader til kommunens 

håndtering av dette. 

5.9 Protokoll 

Data 

Kommunen har ikke ført anskaffelsesprotokoll. Anskaffelsen er imidlertid delvis dokumentet 

gjennom tilbud og kommunenes korrespondanse med leverandører per e-post.  

 

Vurderinger  

I anskaffelsesforskriften § 3-2 heter det at «oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser 

som overstiger 100.000 kroner eksl. mva. Det heter videre at «protokollen skal beskrive alle 

vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen», samt at 

«protokollen skal minst omfatte opplysninger som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4».  

I dette tilfellet er det vedlegg 3 om protokoll for anskaffelser mellom 100.000 og 500.000 

kroner eksl. mva. som gjelder. Revisjonen vurderer det dithen at kommunens ikke har ført 

anskaffelsesprotokoll i tråd med anskaffelsesforskriftens krav til protokollføring.  Mangelen 

på en slik protokoll representerer også et brudd på grunnleggende krav for anskaffelser, 
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herunder krav som skal sikre hensynet til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, jf. lov om 

offentlige anskaffelser § 5. 

5.10 Avslutning av konkurransen 

Data 

Kommunen har sendt meddelelse per e-post til leverandøren som ikke ble valgt. Revisjonen 

har ikke blitt framlagt noen signert kjøpskontrakt, men det er imidlertid på det rene at kjøpet 

faktisk har funnet sted.  

 

 

Vurderinger  

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller ikke krav om at det skal sendes meddelelse 

til berørte leverandører ved anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Kommunen har 

imidlertid sendt en meddelelse, noe som må anses å være i samsvar med god 

forvaltningsskikk og god forretningsskikk. Revisjonen har derfor ingen merknader til 

avslutningen av konkurransen.  

5.11 Konklusjon 

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor konkluderer revisjonen med at Kvalsund kommune har 

brutt krav i lov og forskrift om offentlige anskaffelser i forbindelse med anskaffelsen av 

redningsbåt. 

 

Dette gjelder følgende forhold: 

 

 Kommunen har ikke gjennomført anskaffelsen i tråd med kravene til konkurranse, jf. 

lov om offentlig anskaffelser § 5 andre ledd og anskaffelsesforskriften § 3-1 (1).  

 

 Kommunen har ikke krevd at leverandørene skal legge fram HMS-erklæring og 

skatteattest. Dette er et brudd på anskaffelsesforskriften §§ 3-3 og 3-4. 

 

 Kommune har ikke ført anskaffelsesprotokoll slik forskriften krever. 
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6. KJØP AV MINIGRAVER (GRAVEMASKIN) 

6.1 Bakgrunn  

I Kvalsund kommunes økonomiplan 2012-2015 (investeringsbudsjett 2012) framgår det at 

kommunen skulle kjøpe beltegraver på tilhenger. Det var budsjettert med kr 500.000 for dette 

formålet i 2012.  

 

Slik revisjonen ser det har kommunen delt denne anskaffelsen opp i to delanskaffelser. Den 

ene anskaffelsen gjelder kjøp av graveren, mens den andre anskaffelsen gjelder kjøp av 

tilhenger. Revisjonen har kun undersøkt anskaffelsen av minigraveren.   

 

I løpet av sommeren 2012 hentet kommunen inn tilbud fra tre leverandører. Det ene tilbudet 

(fra Dagenborg Maskin AS, datert 14.06.2012) gjaldt en gravemaskin med en pris på kr 

325.000,- eks. mva. Det andre tilbudet (fra Volvo Maskin AS, datert 15.06.2012) gjaldt en 

gravemaskin med en pris på kr 310.000,- eks. mva. Det tredje og siste tilbudet (fra Pon 

Equipment AS, datert 19.06.2012) gjaldt to alternative tilbud, det vil si en ny gravemaskin 

med en pris på kr 310.000 eks. mva., og en demokjørt gravemaskin med en pris på kr 

285.000,- eks. mva. Kommunen valgte tilbudet fra Dagenborg Maskin AS. 

 

Revisjonens vurdering av hvilken type anskaffelse dette er 

Anskaffelsen gjelder kjøp av en vare (varekontrakt) til verdi av kr 325.000 eks. mva. 

Anskaffelsen har dermed en verdi som er under nasjonal terskelverdi (kr 500.000,-). Dette 

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

I tillegg gjelder de formål og grunnleggende krav til en anskaffelse som er fastsatt i lov om 

offentlige anskaffelser. For ordens skyld vil vi nevne at forskriftens del I ikke inneholder de 

samme detaljerte krav til prosedyre for anskaffelser som del II og III i forskriften gjør. 

6.2 Konkurranse 

Data 

Kommunen hentet inn tilbud fra tre leverandører.  

 

Vurderinger  

I lov om offentlige anskaffelser § 5 framgår det at enhver anskaffelse så langt det er mulig 

skal være basert på konkurranse. Dette framgår også av anskaffelsesforskriften § 3-1(1).  

Kravet til konkurranse gjelder uavhengig av anskaffelsens art og verdi.
53

 Det er imidlertid 

ikke krav om kunngjøring.
54

 På den annen side skal konkurransen gjennomføres på en måte 

som står i forhold til anskaffelsen.
55

 I praksis betyr dette at kravet til graden av konkurranse 

øker med anskaffelsens verdi og betydning.
56

 I «Veileder til reglene om offentlige 

anskaffelser» er det anbefalt at det ved anskaffelser på rundt kr 450.000,- blir invitert flere 

leverandører til konkurransen eller at det annonseres bredere enn ved for eksempel et innkjøp 
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 Se Veilederen (2012) på side 59. 
54

 Se Veilederen (2012) på side 76. 
55

 Jf. anskaffelsesforskriften § 3-1 (5).  
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 Se Veilederen (2012) på side 181. 
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på kr 10.000,-. I veilederen gis det eksempel på grader av konkurranse. Det være seg alt fra å 

sjekke priser på internett, ringe ulike leverandører, sende forespørsler på e-post, annonsere i 

aviser(er) eller frivillig annonsering i Doffin. I praksis er det etablert et krav om at 

oppdragsgiver som hovedregel bør kontakte minst tre leverandører.
57

 Ut ifra dette legger 

revisjonen til grunn at en anskaffelse på rundt kr 300.000,- skal skje ved at det innhentes 

tilbud fra flere (minst tre) leverandører eller at det annonseres slik at flere leverandører gis 

mulighet til å delta i konkurransen.  

 

Vår gjennomgang av Kvalsund kommunes anskaffelse av minigraver viser at kommunen har 

kontaktet tre leverandører. Anskaffelsen har altså vært gjenstand for konkurranse slik den 

nevnte hovedregelen krever. Revisjonen vurderer det derfor dithen at denne anskaffelsen er 

gjennomført fullt ut i tråd med lov om offentlige anskaffelser § 5 annet ledd og 

anskaffelsesforskriften § 3-1(1).  

6.3 Kunngjøring 

Data 

Kommunen har opplyst revisjonen om at denne anskaffelsen ikke har vært kunngjort. 

 

Vurderinger  

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller ikke krav om at anskaffelser under nasjonal 

terskelverdi skal kunngjøres på noen måte. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til 

kommunens håndtering av dette.  

6.4 Anskaffelsesprosedyre 

Data 

Kommunens kjøp av minigraver er gjennomført ved innhenting av tilbud fra tre leverandører. 

 

Vurderinger  

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller ikke konkrete krav til anskaffelsesprosedyre 

for anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til 

kommunens håndtering av dette.  

6.5 Konkurransegrunnlag 

Data 

Kommunen har ikke utarbeidet konkurransegrunnlag for denne anskaffelsen.  

 

Vurderinger  

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller ikke krav til konkurransegrunnlag for 

anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til 

kommunens håndtering av dette. 
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 Se KOFA-sak 2009/6, premiss 18 og KOFA-sak 2010/253 premiss 27. 
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6.6 Kvalifikasjonskrav 

Data 

Kommunen har ikke stilt egne krav til leverandøren (kvalifikasjonskrav). Revisjonen har 

heller ikke blitt framlagt dokumentasjon som viser at kommunen har stilt krav til at 

leverandøren skal legge fram HMS-erklæring og skatteattest.  

 

Vurderinger  

I anskaffelsesforskriften heter det at oppdragsgiver skal kreve at tilbyder/leverandør 

framlegger skatteattest og HMS-erklæring, jf. §§ 3-3 og 3-4. Revisjonen har ikke funnet at 

kommunen har krevd dette. Kommunen har dermed brutt disse kravene.  

6.7 Tildelingskriterier 

Data 

Kommunen har ikke oppgitt noen tildelingskriterier.  

 

Vurderinger  

Anskaffelsesforskriften stiller ikke krav om at oppdragsgiver skal oppgi tildelingskriterier ved  

anskaffelser under nasjonal terskelverdi (under kr 500.000,-).  Revisjonen har derfor ikke 

noen merknader til kommunens håndtering av dette. 

6.8 Tidsfrister 

Data 

Kommune har ikke oppgitt noen frist for å levere tilbud.  

 

Vurderinger  

Anskaffelsesforskriften stiller ikke krav om tidsfrister ved anskaffelser under nasjonal 

terskelverdi (under kr 500.000,-).  Revisjonen har derfor ikke noen merknader til kommunens 

håndtering av dette. 

6.9 Protokoll 

Data 

Kommunen har ikke ført anskaffelsesprotokoll. Anskaffelsen er imidlertid delvis dokumentet 

gjennom tilbud, kommunenes korrespondanse med leverandører per e-post, samt et referat fra 

møte på uteseksjonen i kommunen (den 20.07.2012) der innkjøpet av minigraveren ble 

diskutert og avgjort.   

 

Vurderinger  

I anskaffelsesforskriften § 3-2 heter det at «oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser 

som overstiger 100.000 kroner eksl. mva. Det heter videre at «protokollen skal beskrive alle 

vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen», samt at 

«protokollen skal minst omfatte opplysninger som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4».  

I dette tilfellet er det vedlegg 3 om protokoll for anskaffelser mellom 100.000 og 500.000 

kroner eksl. mva. som gjelder. Revisjonen vurderer det dithen at kommunens ikke har ført 

anskaffelsesprotokoll i tråd med anskaffelsesforskriftens krav til protokollføring.  Mangelen 
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på en slik protokoll representerer også et brudd på grunnleggende krav for anskaffelser, 

herunder krav som skal sikre hensynet til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, jf. lov om 

offentlige anskaffelser § 5. 

6.10 Avslutning av konkurransen 

Data 

Kommunen har ikke sendt noe meddelelsesbrev til de berørte leverandørene. Revisjonen har 

ikke blitt framlagt noen signert kjøpskontrakt, men det er imidlertid på det rene at kjøpet 

faktisk har funnet sted.  

 

Vurderinger  

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller ikke krav om at det skal sendes meddelelse 

til berørte leverandører ved anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Revisjonen har derfor 

ikke noen merknader til kommunens håndtering av dette sett i forhold til 

anskaffelsesforskriftens krav på dette punkt. Revisjonen ser det likevel slik at kommunens 

unnlatelse av ikkeå  sende meddelelsesbrev i dette tilfellet må sies ikke å være i samsvar med 

krav til god forvaltningsskikk og god forretningsskikk.   

6.11 Konklusjon 

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor konkluderer revisjonen med at Kvalsund kommune har 

brutt krav i forskrift om offentlige anskaffelser i forbindelse med anskaffelsen av minigraver. 

 

Dette gjelder følgende forhold: 

 

 Kommunen har ikke krevd at leverandørene skal legge fram HMS-erklæring og 

skatteattest. Dette er et brudd på anskaffelsesforskriften §§ 3-3 og 3-4. 

 

 Kommune har ikke ført anskaffelsesprotokoll slik forskriften krever. 
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7. KJØP AV FYRINGSOLJE OG DRIVSTOFF 

7.1 Bakgrunn  

Kvalsund kommune har bygg som varmes opp med fyringsolje.
58

 Kommunens forbruk av 

fyringsolje utgjør om lag kr 200.000,- per år.
59

 I 2010 ble kommunen (som daværende 

medlem i Innkjøpssirkelen i Finnmark) invitert til å delta i en anbudsrunde vedrørende 

rammeavtale om drivstoff og fyringsolje. I alt 13 kommuner i Finnmark valgte å delta i denne 

prosessen. Gjennomføringen av anbudsrunden ble administrert av Finnut Consult AS. I 

anbudsdokumentene framgår det at Kvalsund kommunes behov var knyttet til fyringsolje, 

med et volum på 26.253 liter per år. For drivstoff (bensin og diesel) er det ikke oppgitt noe 

volum for Kvalsund kommune. KOnkurransen ble kunngjort den 09.02.2010. Etter 

anbudsfristens utløp var det kommet inn ett tilbud (Statoil Norge AS). Det foreligger en 

kontrakt mellom Kvalsund kommune og Statoil som er datert 01.02.2011. 

 

Revisjonens vurdering av hvilken type anskaffelse dette er 

Anskaffelsen gjelder kjøp av en vare (varekontrakt). Det er ikke oppgitt noen anslått verdi i 

kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget, men en utregning av oppgitte enheter (liter 

fyringsolje per kommune) i konkurransegrunnlaget og oppgitte priser i tilbudet (fra Statoil), 

viser at verdien samlet er på om lag kr 7,5 millioner per år (for alle kommunene), og om lag 

kr 160.000,- per år for Kvalsund kommune. I tillegg kommer kjøp av diesel. Beregningen av 

anskaffelsesverdien for rammeavtaler skal skje etter anskaffelsesforskriften § 2-3 (15). Her 

heter det at man i beregningen skal legge til grunn «den høyeste anslåtte verdien eksl. mva. av 

alle forventede kontrakter i hele rammeavtalens løpetid». Dersom man legger til grunn 

beregningene ovenfor er denne anskaffelsens verdi vedrørende fyringsolje i 

kontraktsperiodens løpetid (2+1+1 år) på om lag kr 30 millioner for kommunene samlet, og kr 

640.000,- for Kvalsund kommune.
60

 Det er dermed helt på det rene at denne anskaffelsen har 

en samlet verdi som er over EØS-terskelverdien (kr 1,6 millioner). Dette betyr at det er 

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

7.2 Konkurranse 

Data 

Anskaffelsen har vært kunngjort og er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse.  

 

Vurderinger  

I lov om offentlige anskaffelser § 5 framgår det at enhver anskaffelse så langt det er mulig 

skal være basert på konkurranse. Dette framgår også av anskaffelsesforskriften § 3-1 (1). 

Revisjonen vurderer det dithen at kommunens anskaffelse av fyringsolje og drivstoff har 

skjedd i tråd med disse grunnkravene. Vi viser imidlertid til våre vurderinger i kapitlene 7.3 til 

7.10 nedenfor og konklusjonen i kapittel 7.11.  

 

                                                 

 
58

 Jf. kommunens regnskap.  
59

 Jf. informasjon gitt til revisjonen fra leder for kommunedrift/teknisk per telefon.  
60

 Kvalsund kommunes regnskap for 2011 viser at kommunen kjøpte fyringsolje for kr 165.963,- dette året. I 

2010 kjøpte kommunen fyringsolje for kr 235.471,-. 
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7.3 Kunngjøring 

Data 

Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin den 09.02.2010 og i TED-databasen den 11.02.2010. 

 

Vurderinger  

Anskaffelser av varer over EØS-terskelverdi skal kunngjøres i både Doffin og TED-

databasen, jf. anskaffelsesforskriften § 18-1 (3). Vår undersøkelse viser at anskaffelsen av 

fyringsolje og drivstoff har blitt kunngjort i henhold til disse kravene. Revisjonen har derfor 

ikke noen merknader til dette.  

7.4 Anskaffelsesprosedyre 

Data 

I kunngjøringen i Doffin framgår det at anskaffelsen skal foretas ved åpen 

anbudskonkurranse. Dette framgår også av konkurransegrunnlaget (pkt. 2 på side 6). 

 

Vurderinger  

Åpen anbudskonkurranse kan benyttes ved alle typer anskaffelser, også ved anskaffelser over 

EØS-terskelverdi, jf. § 14-1 (1). Valget av prosedyren åpen anbudskonkurranse for denne 

anskaffelsen er dermed i tråd med det forskriften tillater. Revisjonen har derfor ikke noen  

merknader til dette.  

7.5 Konkurransegrunnlag 

Data 

I kunngjøringen på Doffin og i TED-databasen opplyses det blant annet om hvilken ytelse 

anskaffelsen gjelder, anskaffelsesprosedyre, frist for mottak av tilbud, tildelingskriterier («det 

økonomisk mest fordelaktige tilbud»), hvilket språk tilbudet skal være skrevet på (i Ted-

databasen oppgis «engelsk/norsk» og i Doffin oppgis «norsk»), og vedståelsesfrist.  I TED-

databasen henvises det til kunngjøringen i Doffin (nettadressen) og i Doffin henvises det til 

«konkurransegrunnlag» (dokumentet «Anbudsforespørsel») og et «prisutfyllingsskjema». I 

konkurransegrunnlaget opplyses det om at konkurransen er kunngjort i Doffin og TED-

databasen.  

 

Vurderinger  

Kravene til konkurransegrunnlaget finnes i anskaffelsesforskriften § 17-1. Her heter det at 

«oppdragsgiver skal utarbeide et konkurransegrunnlag».  Det stilles også minimumskrav til 

hva konkurransegrunnlaget skal inneholde av opplysninger, «med mindre dette allerede er 

tilstrekkelig og fullstendig beskrevet i kunngjøringen». Vår gjennomgang viser at kommunen 

har oppgitt de opplysninger som kreves i et konkurransegrunnlag, og at dette sammen med 

kunngjøringen, inneholder de opplysninger som forskriften stiller krav om.  
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7.6 Kvalifikasjonskrav 

Data 

Det er stilt krav til leverandørene (kvalifikasjonskrav). Disse er ikke angitt i kunngjøringen, 

men er imidlertid oppgitt i konkurransegrunnlaget (som det henvises til i kunngjøringen i 

Doffin). I konkurransegrunnlaget blir disse kravene benevnt som «obligatoriske og 

ufravikelige krav» (pkt. 3 på side 7). Her stilles det krav om skatteattest og HMS-

egenerklæring, krav til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling (krav til 

framleggelse av firmaattest), krav til leverandørens økonomiske og finansielle stilling (krav til 

framleggelse årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning), samt krav til leverandørens 

tekniske og faglige kvalifikasjoner (krav til framleggelse av referanser over leverandørens 

viktigste relevante leveranser de siste 3 årene). Vår gjennomgang av anbudsdokumentene 

viser at leverandøren (Statoil) har framlagt skatteattest og HMS-erklæring, samt 

dokumentasjon for de resterende kvalifikasjonskravene.  

 

Vurderinger  

Oppdragsgiver kan stille minimumskrav om kvalifikasjoner til leverandørene, jf. 

anskaffelsesforskriften § 17-4 (1). Disse kravene skal i hovedtrekk angis i kunngjøringen. Det 

er ikke et krav at kvalifikasjonskravene angis i detalj eller at det angis hvilket nivå som kreves 

oppfylt (jf. KOFA 2003/7). Dersom oppdragsgiver har valgt å stille kvalifikasjonskrav skal 

oppdragsgiver imidlertid kreve disse dokumentert av tilbyder (dokumentasjonskrav) innen 

angitte frister. Oppdragsgiver er i alle tilfeller pålagt å kreve skatteattest og HMS-erklæring, 

jf. anskaffelsesforskriften §§ 17-4 og 17-5. 

 

Vår gjennomgang viser at det er stilt krav til leverandørene (kvalifikasjonskrav), og at alle 

disse er i tråd med det som anskaffelsesforskriften krever og tillater. Revisjonen registrerer 

imidlertid at kvalifikasjonskravene ikke er angitt i kunngjøringen, noe som 

anskaffelsesforskriften krever. Revisjonen registrerer videre at leverandøren har framlagt 

dokumentasjon for alle de oppgitte kvalifikasjonskravene. Revisjonen har derfor ikke noen 

merknader til dette.  

7.7 Tildelingskriterier 

Data 

I kommunens kunngjøring i Doffin framgår det at kontrakt skal tildeles det «økonomisk mest 

fordelaktige tilbud» basert på kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget. Dette framgår også av 

kunngjøringen i TED-databasen. I konkurransegrunnlaget framgår de konkrete kriterier som 

ville bli lagt til grunn ved utvelgelsen av tilbud. Dette er «pris/totaløkonomi» med en vekting 

på 70 %, «leveringsforhold» med en vekting på 20 %, «salgsbetingelser, fakturering og 

bestillingsforhold» med en vekting på 5 %, samt «tjenesteaspekter, sortiment, 

tilleggstjenester» med mer med en vekting på 5 %. Det kom inn ett tilbud. Det har derfor ikke 

vært behov for å vurdere tilbud opp imot hverandre.  

 

Vurderinger  

Hvilke tildelingskriterier som skal gjelde for anskaffelsen skal framgå av 

konkurransegrunnlaget, jf. anskaffelsesforskriften § 17 (1) bokstav b nr. 4. Videre er kravet i 

anskaffelsesforskriften at tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det mest 

økonomisk fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen, jf. 
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§ 22-2 (1). Vår gjennomgang viser at kommunen i kunngjøringen har oppgitt at valgt 

tildelingskriterium er det økonomisk mest fordelaktige tilbud, noe som er i tråd med det 

anskaffelsesforskriften tillater. Det kom inn ett tilbud og leverandøren av dette ble tildelt 

kontrakt. Revisjonen har ikke noen merknader til dette.  

7.8 Tidsfrister 

Data 

Konkurransen ble kunngjort i Doffin den 09.02.2010. Fristen for mottak av tilbud var satt til 

den 31.03.2010. Dette utgjør en frist på 50 dager. Tilbudsdokumentet fra den leverandøren 

som leverte inn tilbud (Statoil) er datert 26.03.2010.Vedståelsesfristen var satt til 06.08.2010 

kl. 12.00. Dette utgjør en frist på om lag fire måneder (126 dager). Revisjonen har blitt 

framlagt en kontrakt som er signert av representant for Statoil den 01.02.2011.  

 

Vurderinger  

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

dag kunngjøringen ble sendt til TED-databasen», jf. anskaffelsesforskriften § 19-1 (1).
61

 Ved 

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

å utarbeide tilbud. I enkelte tilfeller skal fristen forlenges, og i andre tilfeller kan fristen gjøres 

kortere, jf. anskaffelsesforskriften § 19-1 (2), (3) og (4). Vår gjennomgang viser at den 

fastsatte frist for mottak av tilbud er fem dager lengre enn den fastsatte minstefristen. 

Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette.  

 

I anskaffelsesforskriften § 19-6 heter det at «oppdragsgiver skal fastsette en vedståelsesfrist, 

som angir den tiden tilbudene er bindende». Det heter videre at «fristen skal angis med dato 

og klokkeslett», og at «fristen ikke bør settes lengre enn det som er nødvendig av hensyn til 

behandlingen av tilbudene». Dersom det ikke er oppgitt noen slik frist i 

konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen, utløpet fristen kl. 24.00, 30 dager etter 

tilbudsfristens utløp. Dersom det inngås kontrakt etter vedståelsesfristens utløp er dette å 

regne som en ulovlig direkte anskaffelse.
62

 Vår gjennomgang viser at den fastsatte 

vedståelsesfrist er angitt i dato og klokkeslett, noe som er i tråd med kravene. Revisjonen vil 

imidlertid bemerke at den fastsatte vedståelsesfrist på omlag fire måneder må sies å være 

lengre enn det som er nødvendig av hensyn til behandling av tilbudene. Revisjonen registrerer 

videre at kontrakt først er signert om lag fem måneder etter vedståelsesfristens utløp. Uten å ta 

konkret stilling til det, finner revisjonen likevel grunn til å stille spørsmål ved om dette 

forhold gjør at anskaffelsen må betraktes som en ulovlig direkte anskaffelse, og at 

konkurransen derfor skulle vært avlyst. På den annen side var det bare èn leverandør som 

innleverte tilbud, noe som sannsynliggjør at disse forholdene ikke har påvirket konkurransens 

utfall. Vi viser i den sammenheng til avgjørelser i KOFA (sak 2011/268 og sak 2010/203).  
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 Kunngjøringsdatoen i Doffin regnes normalt som tidspunktet for oversendelse til TED.  

Se Gro Amdal og Inger Roll-Matthiesen; Lov og forskrift om offentlige anskaffelser; Kommentarutgave  

(2. utgave: 2004); Kommuneforlaget, på side 254-255. 
62

 Se NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser, kapittel 13.3.2. 
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7.9 Protokoll 

Data 

Det er ført protokoll for anskaffelsen. Protokollen inneholder imidlertid ikke opplysninger om 

virksomhetens adresse (i dette tilfellet adressen til Kvalsund kommune) og anslått verdi på 

kontrakten. Protokollen er signert den 18.12.2010 av representant for Finnut Consult AS.  

 

Vurderinger  

I anskaffelsesforskriften § 3-2 heter det at «oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser 

som overstiger 100.000 kroner eksl. mva. Det heter videre at «protokollen skal beskrive alle 

vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen», samt at 

«protokollen skal minst omfatte opplysninger som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4». 

I dette tilfellet er det vedlegg 4 om protokoll for anskaffelser som overstiger 500.000 kroner 

eksl. mva. som gjelder. Vår gjennomgang viser at det er ført en anskaffelsesprotokoll, og at 

den i all hovedsak inneholder de opplysninger som vedlegg 4 i anskaffelsesforskriften krever. 

7.10 Avslutning av konkurransen 

Data 

Det kom inn tilbud fra èn leverandør. Revisjonen har blitt framlagt en kontrakt som er signert 

av representant for denne leverandøren (Statoil) den 01.02.2011. Kontrakten innehar altså 

ikke signatur fra representant for Kvalsund kommune. Revisjonen har ikke blitt forelagt 

dokumentasjon på at det ble sendt skriftlig meddelelse om valg av tilbud til leverandøren.  

 

Vurderinger  

I anskaffelsesforskriften § 22-3 (1) heter det at «oppdragsgiver skal meddele sin beslutning 

om hvem som skal tildeles kontrakt eller rammeavtale til alle berørte leverandører før 

kontrakten eller rammeavtalen inngås». I den anskaffelsen som dette gjelder var det kun èn 

leverandør, og dermed ingen andre berørte leverandører. Dette betyr likevel ikke at 

kommunen ikke skal sende noen meddelelse om kontraktstildeling i forbindelse med denne 

anskaffelsen. Kravene til innhold i meddelelsen er imidlertid noe mindre i slike tilfeller 

(herunder kravet til å oppgi klagefrist). Det foreligger ikke dokumentasjon på at det er sendt 

skriftlig meddelelse til den valgte leverandøren.  

 

I anskaffelsesforskriften § 22-3 (6) heter det at en «kontrakt eller rammeavtale anses inngått 

når begge parter har signert kontrakten eller rammeavtalen». Revisjonen finner derfor grunn 

til å bemerke det forhold at det ikke foreligger kontrakt som er signert av begge partene. Dette 

medfører i utgangspunktet til at kommunen ikke har gjort det som er påkrevd for å akseptere 

tilbudet fra Statoil. Vi minner i den sammenheng om at anskaffelsesregelverkets krav til 

aksept av tilbud er strengere enn det som gjelder i avtaleretten.
63
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 Se Gro Amdal og Inger Roll-Matthiesen; Lov og forskrift om offentlige anskaffelser; Kommentarutgave  

(2. utgave: 2004); Kommuneforlaget, på side 638. 
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7.11 Konklusjon 

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor konkluderer revisjonen med at Kvalsund kommune i 

all hovedsak har overholdt kravene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser i forbindelse 

med anskaffelsen av fyringsolje og drivstoff.  

 

Vi vil likevel bemerke følgende forhold: 

 

 Kvalifikasjonskravene som er stilt til leverandørene er ikke oppgitt i kunngjøringen. 

Dette er i strid med anskaffelsesforskriften § 17-5 (1). 

 

 Den fastsatte vedståelsesfrist på om lag fire måneder må sies å være lengre enn det 

som er nødvendig av hensyn til behandling av tilbudene, jf. anskaffelsesforskriften 19-

6 (1). 

 

 Det er ikke dokumentert at det er sendt skriftlig meddelelse til den valgte 

leverandøren. 

 

 Den framlagte kontrakt er signert fem måneder etter vedståelsesfristens utløp. Dette 

kan bety at konkurransen skulle vært avlyst. 

 

 Den framlagte kontrakt mangler Kvalsund kommunes signatur. Dette betyr at 

Kvalsund kommune ikke har gjort det som skal til for at rammeavtalen skal anses som 

inngått. 
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8. KJØP AV HELSEVIKAR-TJENESTER  

8.1 Bakgrunn  

I mai 2010 inngikk Kvalsund kommune avtale med Walldèn Bemanning AS om leie av 

sykepleiere til sykehjem og hjemmesykepleien i kommunen.
64

 Avtalen gjaldt leie av to 

sykepleiere i perioden 9. mai 2010 til september 2010, med mulighet for forlengelse. Avtalen 

hadde altså i utgangspunktet en varighet på om lag fire måneder. Arbeidstiden var i 

oppdragsavtalen fastsatt til å være i henhold til kommunens «turnus/vakter i hjemmesykepleie 

og på sykehjem». Timeprisen var satt til kr 329,- per time (samt tillegg for kvelds- og 

nattarbeid og helgetillegg). Dersom man legger til grunn at begge sykepleierne skulle arbeide 

i fulltidsstillinger i disse fire månedene utgjør dette om lag kr 390.000,-.
65

 I tillegg kommer 

eventuelle helgetillegg og nattillegg. Revisjonen har blitt opplyst om at kommunen har leid 

inn to sykepleiere i 2010 fordelt på 0,8 årsverk. Dette utgjør om lag kr 460.000,-.  

Kommunens regnskap for 2010 viser at utgiftene til leie av helsevikarer var på om lag kr 

660.000,- dette året.
66

  

 

Revisjonen har blitt opplyst om at avtalen (med Wallden AS) var ment å være kortvarig. 

Imidlertid ble den å trekke ut i tid, slik at den fortsatt gjelder ut 2012. På et tidspunkt mellom 

mai 2010 og juni 2011 har denne avtalen imidlertid blitt overført til å gjelde mellom Kvalsund 

kommune og selskapet Valmon Helsevikar AS.
67

 Revisjonen legger til grunn at avtalen etter 

september 2010 og fram til desember 2013 (ca. 27 måneder) hadde en verdi på om lag 2,5 

millioner kroner. Revisjonen har blitt opplyst om at kommunen leide inn to sykepleiere 

fordelt på 1,2 årsverk i 2011 og fire sykepleiere fordelt på 3,6 årsverk i 2012, noe som utgjør 

om lag 2,8 millioner kroner. Regnskapene til Kvalsund kommune viser at kommunen har 

betalt om lag 1,1 millioner kroner til selskapet Valmon Helsevikar AS i 2011 og 1,8 millioner 

kroner i 2012. Kommunen har også betalt om lag kr 160.000,- til selskapet i januar 2013. 

 

Samlet sett har kommunen altså anskaffet helsevikartjenester for om lag 3,6 millioner kroner i 

fra selskapet Valmon Helsevikar AS (og Wallden Bemanning AS) i perioden 2010-2012. 

 

Revisjonens vurdering av hvilken type anskaffelse dette er 

Anskaffelsen gjelder en tjeneste (helse- og sosialtjeneste) som i anskaffelsesforskriften 

defineres som en uprioritert tjeneste.
68

 Tjenesten gjelder leie av vikarer, noe som gjør at 

unntaket i anskaffelsesforskriften § 1-3 (2) f. (ansettelseskontrakter) ikke kommer til 

anvendelse. Videre har anskaffelsen samlet sett en verdi som overstiger nasjonal terskelverdi 

for anskaffelser av tjenester (kr 500.000,-). Uprioriterte tjenester reguleres av 

anskaffelsesforskriften del I og del II (uavhengig av om den er over eller under EØS.-

terskelverdien på kr 1,6 millioner). Revisjonen legger til grunn at anskaffelsens anslåtte verdi 

var relativt kjent for kommunen på det tidspunkt kontrakten ble inngått.
69

 Dette betyr at det er 

                                                 

 
64

 Oppdragsavtalen er datert 5. mai 2010. 
65

 Basert på at ett årsverk utgjør 1750 timer. 
66

 Leverandørreskontro. 
67

 Jf. opplysninger gitt i e-post til revisjonen fra Pleie- og omsorgslederen.  
68

 Jf. FOA § 4-1 d). Se også vedlegg 6 i FOA; kategori 25; Se også Gro Amdal og Inger Roll-Matthiesen; Lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser; Kommentarutgave (2. utgave: 2004); Kommuneforlaget, på side 176. 
69

 Jf. FOA § 2-3 (1) og (2). 
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bestemmelsene i anskaffelsesforskriften del I og del II som regulerer anskaffelsen «kjøp av 

vikartjenester». Revisjonen legger dette til grunn i den videre gjennomgang og vurdering 

nedenfor. 

8.2 Konkurranse 

Data 

Revisjonen har blitt opplyst om at kommunen ikke på eget initiativ har hentet inn tilbud fra 

ulike leverandører. Anskaffelsen har heller ikke blitt kunngjort på noen måte. Revisjonen har 

imidlertid blitt opplyst om at kommunen har vurdert ulike leverandører på bakgrunn av e-

poster med tilbud som bemanningsselskap/vikarbyrå sender til kommunene i forbindelse med 

sin markedsføring. Kommunen har opplyst om at dette for det meste gjelder e-poster fra tre 

slike selskap.  

 

Vurderinger  

I lov om offentlige anskaffelser § 5 framgår det at enhver anskaffelse så langt det er mulig 

skal være basert på konkurranse. Dette framgår også av anskaffelsesforskriften § 3-1 (1). 

Revisjonen vurderer det dithen at kommunens anskaffelse av vikartjenester ikke har skjedd i 

tråd med disse grunnkravene. I og med at dette gjelder en anskaffelse som overstiger nasjonal 

terskelverdi (kr 500.000,-) skulle denne anskaffelsen fulgt de regler som finnes i 

anskaffelsesforskriften del I og del II, noe kommunen ikke har gjort. Dette betyr videre at 

kommunens kjøp av disse vikartjenestene er å regne som en ulovlig direkte anskaffelse, jf. lov 

om offentlige anskaffelser § 7b første ledd siste setning. Vi viser for øvrig til våre vurderinger 

nedenfor (i kapitlene 8.3 til 8.11).   

8.3 Kunngjøring 

Data 

Vårt søk i Doffin viser at kommunen ikke har kunngjort denne anskaffelsen i dette registret. 

Dette blir også bekreftet av kommunen. 

 

Vurderinger  

Anskaffelser av varer og tjenester med en verdi over nasjonal terskelverdi, men under EØS-

terskelverdiene, skal kunngjøres i Doffin, jf. anskaffelsesforskriften § 9-1(3). Dette har 

kommune ikke gjort. Det foreligger dermed ett brudd på dette forskriftskravet. Dette betyr 

videre at anskaffelsen er å regne som en ulovlig direkte anskaffelse, jf. lov om offentlige 

anskaffelser § 7b. 

8.4 Anskaffelsesprosedyre 

Data 

Konkurransen er verken gjennomført som åpen anbudskonkurranse, begrenset 

anbudskonkurranse eller som konkurranse med forhandling. På bakgrunn av masseutsendte e-

poster til kommunen fra ulike leverandører hentet kommunen inn tilbud fra èn leverandør 

(Wallden Bemanning AS). 

 

Vurderinger  

For anskaffelser som er regulert av anskaffelsesforskriften del II skal anskaffelsen «foretas 
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ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling», jf. 

anskaffelsesforskriften § 5-1. Denne anskaffelsen er ikke gjennomført i tråd med noen av 

disse prosedyrene. Dette betyr at kommunens valg av konkurranseform vedrørende denne 

anskaffelsen ikke er i tråd med regelverket.  

8.5 Konkurransegrunnlag 

Data 

Kommunen har ikke utarbeidet konkurransegrunnlag for denne anskaffelsen. 

 

Vurderinger  

Kravene til konkurransegrunnlag framgår av anskaffelsesforskriften § 8-1. Her heter det at 

«dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i 

kunngjøringen, skal oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag». Det stilles også 

minimumskrav til hva konkurransegrunnlaget i så fall skal inneholde av opplysninger.  Vår 

gjennomgang viser at det ikke foreligger et konkurransegrunnlag eller kunngjøring. Dette 

betyr at kommunen har brutt forskriftens krav på dette punkt.  

8.6 Kvalifikasjonskrav 

Data 

Kommunen har ikke stilt egne krav til leverandøren (kvalifikasjonskrav). Revisjonen har 

heller ikke blitt framlagt dokumentasjon som viser at kommunen har stilt krav til at 

leverandøren skal legge fram HMS-erklæring og skatteattest.  

 

Vurderinger  

Oppdragsgiver kan stille minimumskrav til leverandørene (kvalifikasjonskrav), jf. 

anskaffelsesforskriften §8-4. Oppdragsgiver er videre pålagt å kreve skatteattest og HMS-

erklæring fra leverandøren(e) jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-7 og 8-8. Manglende 

dokumentasjon skal føre til avvisning av tilbudet, alternativt kan det først gis en tilleggsfrist 

for ettersending av den dokumentasjon som mangler, jf. §§ 11-10 (1) og 12-3. Vår 

gjennomgang viser at kommunen ikke har stilt egne krav til leverandøren, noe som ikke er 

påkrevd. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. Kommunen har imidlertid 

heller ikke krevd framleggelse av HMS-erklæring og skatteattest. Dette betyr at kommunen 

har brutt forskriftens krav på dette punkt.  

8.7 Tildelingskriterier 

Data 

Kommunen har ikke oppgitt tildelingskriterier. Det er derfor heller ikke mulig å si hvilke 

kriterier kommunen har vurdert tilbudet på bakgrunn av. 

 

Vurderinger  

Hvilke tildelingskriterier som skal gjelde for anskaffelsen skal framgå av kunngjøringen, 

eventuelt av konkurransegrunnlaget, jf. anskaffelsesforskriften § 8 (1) b. Manglende 

kunngjøring (og konkurransegrunnlag) for denne anskaffelsen gjør at kommunen heller ikke 

har oppgitt noe tildelingskriterium. Videre er kravet i anskaffelsesforskriften at tildelingen 

skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det mest økonomisk fordelaktige, eller 
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utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen, jf. § 13-2 (1). Manglende 

dokumentasjon, samt mangelen av kunngjøring og konkurransegrunnlag, gjør at det ikke er 

mulig for revisjonen å vurdere hvilke kriterier som (eventuelt) har blitt benyttet.  Kommunen 

har dermed brutt forskriftens krav på dette punkt.  

8.8 Tidsfrister 

Data 

Kommunen har ikke oppgitt noen frist for å levere tilbud eller fastsatt noen vedståelsesfrist.  

 

Vurderinger  

I anskaffelsesforskriften stilles det krav om at oppdragsgiver skal oppgi frist for forespørsel 

om deltakelse og innlevering av tilbud jf. § 10-1 og § 8-1 (1) c. Det stilles videre krav om at 

oppdragsgiver skal fastsette en vedståelsesfrist. Kommunen har ikke fastsatt noen frister for 

denne anskaffelsen, noe som betyr at forskriftens krav er brutt på dette punkt.  

8.9 Protokoll 

Data 

Kommunen har ikke ført noen anskaffelsesprotokoll for denne anskaffelsen.  

 

Vurderinger  

I anskaffelsesforskriften § 3-2 heter det at «oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser 

som overstiger 100.000 kroner eksl. mva. Det heter videre at «protokollen skal beskrive alle 

vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen», samt at 

«protokollen skal minst omfatte opplysninger som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4».  

I dette tilfellet er det vedlegg 4 om protokoll for anskaffelser som overstiger 500.000 kroner 

eksl. mva. som gjelder. Revisjonen vil bemerke at kommunens manglende føring av 

anskaffelsesprotokoll gjør at det foreligger brudd på anskaffelsesforskriftens krav til 

protokollføring.  Mangelen på en slik protokoll representerer også et brudd på grunnleggende 

krav for anskaffelser, herunder krav som skal sikre hensynet til gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5. 

8.10 Avslutning av konkurransen 

Data 

Kommunen hentet inn tilbud fra èn leverandør, og det ble signert kontrakt med det denne 

leverandøren i mai 2010. Revisjonen har ikke blitt framlagt dokumentasjon som viser at 

kommunen sendte meddelelsesbrev til den valgte leverandøren. 

 

Vurderinger  

I anskaffelsesforskriften § 13-3 heter det at «oppdragsgivers beslutning om hvem som skal 

tildeles kontrakt … skal meddeles til alle deltakerne i rimelig tid før kontrakt eller 

rammeavtale inngås».
70

 Det heter videre at «meddelelsen skal være skriftlig og gis samtidig til 

alle deltakerne», samt at «meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget, i samsvar 
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med § 11-14 første ledd». Begrunnelsen skal «inneholde tilstrekkelig informasjon om det 

valgte tilbudet til at leverandøren kan vurdere om oppdragsgivers valg har vært saklig og 

forsvarlig, i samsvar med angitte tildelingskriterier». Meddelelsen skal også «angi frist for 

leverandører til å klage over beslutningen». Dette innebærer forutsetningsvis at 

oppdragsgiver ikke kan inngå kontrakt så lenge klagefristen løper.
71

Klagefristens lengde 

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

saksomstendigheter og rimelighetshensyn.
72

 Vår undersøkelse viser at det ikke ble sendt 

meddelelsesbrev. Kommunen har dermed brutt forskriftens krav på dette punkt.   

8.11 Konklusjon 

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor konkluderer revisjonen med at Kvalsund kommune har 

brutt lov og forskrift om offentlige anskaffelser i forbindelse med anskaffelsen av helsevikar-

tjenester. Dette gjelder blant annet følgende forhold: 

 

 Anskaffelsens art (helsevikar-tjeneste) og verdi (over nasjonal terskelverdi) gjør at den 

skulle vært gjennomført i henhold til anskaffelsesforskriften del II. Jf. § 2-1 (2), noe 

som kommunen ikke gjorde. Dette medfører videre at denne anskaffelsen er å regne 

som en ulovlig direkte anskaffelse, jf. lov om offentlige anskaffelser § 7b. 

 

 Anskaffelsen har heller ikke blitt gjennomført i tråd med de minimumskrav som stilles 

for en konkurranse, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5, jf. anskaffelsesforskriften § 

3-1. 

 

 Mangelen på føring av anskaffelsesprotokoll og krav til leverandøren om framleggelse 

av HMS-erklæring og skatteattest, representerer brudd på anskaffelsesforskriften  

            §§ 3-2, 3-3 og 3-4.  

 

 Samlet sett representerer denne anskaffelsen altså både et brudd på de grunnleggende 

krav som stilles til en offentlig anskaffelse (forskriften del I) og de spesielle krav som 

stilles til den type anskaffelse som kommunens innleie av helsevikarer er (forskriften 

del II).  

 

 

 

 

  

                                                 

 
71

 Se KOFA-sak 2011/83, premiss 59. 
72

 Se KOFA-sak 2011/83, premiss 57. 
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9. KJØP AV BRØYTETJENESTER 

9.1 Data 

Kvalsund kommune kunngjorde en konkurranse i Doffin om vintervedlikehold av veier i 

kommunen den 10.05.2005. Anskaffelsen (kontrakten) skulle ha en varighet på om lag tre år 

(2005-2008), med en rett til ett års forlengelse (det vil si til vår/høst 2009).
73

 Ved 

tilbudsfristens utløp var det kommet inn fire tilbud som fordelte seg med ett tilbud på en 

brøyterode (Fægfjord), ett tilbud på en annen brøyterode (Skaidi), og to tilbud på en tredje 

brøyterode (Kvalsund). Mens tilbudet for Skaidi ble forkastet (Skaidi Handel AS), ble tilbudet 

som gjaldt Fægfjord godkjent (Svein E. Skogland). For brøyting i Kvalsund ble det tilbudet 

som var «rimeligst» valgt (Kvalsund Maskin og Transport AS). Kontraktenes samlede verdi 

var på om lag kr 1,4 millioner.
74

  

 

Revisjonen har blitt informert om at den inngåtte kontrakt mellom kommunen og Kvalsund 

Maskin og Transport AS fortsatte å gjelde etter kontraktsperiodens utløp (01.04.2008 med 

opsjon til september 2009), og at den fortsatt gjelder (per februar 2013).  

 

Tall fra kommunens regnskap viser at kommunens samlede utgifter til vintervedlikehold av 

veier var på om lag kr 1,9 millioner for årene 2010-2011. Kommunens leverandørreskontro 

viser at Kvalsund kommune har kjøpt tjenester knyttet til vintersesongen fra Kvalsund Maskin 

og Transport AS for om lag kr 900.000,- i 2010 (vår/vinter),
75

 om lag kr 600.000,- i 2011 

(vår/vinter)
76

 og om lag kr 1,3 millioner i 2012 (vår/vinter).
77

 

9.2 Vurderinger 

I lov om offentlige anskaffelser § 5 framgår det at enhver anskaffelse «så langt det er mulig 

skal være basert på konkurranse». Dette framgår også av anskaffelsesforskriften § 3-1(1). 

For anskaffelser under kr 500.000,- gjelder reglene i forskriftens del I. For anskaffelser med 

verdi mellom kr 500.000,- og kr 1,6 millioner (EØS-terskelverdi) gjelder reglene i forskriftens 

del I og del II, og for anskaffelser over EØS-terskelverdi gjelder forskriftens del I og del III. 

Vår undersøkelse viser at kommunen gjennomførte konkurranse om brøytekontraktene for 

perioden 2005-2008 (med mulighet for forlengelse til 2009) ved kunngjøring i Doffin. 

 

Revisjonen registrerer imidlertid at kontrakten om snøbrøyting i praksis har blitt forlenget til å 

gjelde langt utover kontraktens varighet (inkludert opsjonen), og at den fortsatt gjelder per 

februar 2013. Dette betyr at kommunens anskaffelse av disse tjenestene (vintervedlikehold) 

har blitt videreført med samme leverandør i en periode på over tre år uten ny konkurranse 
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 15.11.2005 - 01.04.2008. 
74

 Revisjonen har kommet fram til dette beløpet på bakgrunn av opplysninger gitt i konkurransegrunnlag, 

innkomne tilbud og rådmannens saksframlegg om valg av tilbud.   
75

 Beløpet er basert på fakturaer/utbetalinger som er datert i vinter- og vårhalvåret i henholdsvis 2010 (januar, 

februar, mars, april, oktober, november, desember). 
76

 Beløpet er basert på fakturaer/utbetalinger som er datert i vinter- og vårhalvåret i henholdsvis 2011 (januar, 

februar, mars, april, oktober, november, desember). 
77

 Beløpet er basert på fakturaer/utbetalinger som er datert i vinter- og vårhalvåret i henholdsvis 2012 (januar, 

februar, mars, april, oktober, november, desember). 
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(anbudsprosess). I lovforarbeidene og praksis fra KOFA er det lagt til grunn at «en forlengelse 

av en avtale, uten at det foreligger opsjoner i den opprinnelige kontrakt om å gjøre dette, 

medfører at man i realiteten står overfor en ny avtale som skal tildeles etter regelverket».
78

 

Dette betyr at kommunen skulle igangsatt ny anbudskonkurranse for brøyting av veier i 

kommunen etter at opsjonen gikk ut i 2009, noe den ikke gjorde. I stedet tildelte kommunen i 

realiteten den valgte leverandøren ny kontrakt. Revisjonen kan ikke se at noen av 

unntaksbestemmelsene i anskaffelsesforskriften kommer til anvendelse. Revisjonen vurderer 

det derfor slik at videreføringen av kontrakten representerer et klart brudd på 

anskaffelsesregelverket. Da denne anskaffelsen etter september 2009 skulle vært kunngjort og 

blitt håndtert etter anskaffelsesforskriften del I g del III (over EØS-terskelverdi) vurderer 

revisjonen det videre slik at dette representerer en ulovlig direkte anskaffelse, jf. lov om 

offentlige anskaffelser § 7b første ledd.  

9.3 Konklusjon 

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor konkluderer revisjonen med at Kvalsund kommune har 

brutt lov og forskrift om offentlige anskaffelser i forbindelse med anskaffelsen av 

brøytetjenester etter vår/høst 2009. Revisjonen vurderer det videre slik at dette representerer 

en ulovlig direkte anskaffelse, jf. lov om offentlige anskaffelser § 7b første ledd.  
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 Se Ot.prp. nr. 62 (2005-2006) på side 26 og KOFA-sak 2011/220, premiss 36. 
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10. KJØP AV TJENESTER FOR TØMMING AV 
SLAMAVSKILLERE 

10.1 Data  

I juni/juli 1999 inngikk Kvalsund kommune kontrakt med Rikardsen Transport AS 

vedrørende tømming av slamavskillere i Kvalsund kommune. Avtalens varighet var «fra og 

med tømmesesongen 1999 til og med tømmesesongen 2001». I avtalen var det videre fastsatt 

at avtalen etter dette kunne sies opp av begge parter «gjeldende fra neste sesong, innen 

31.12». Prisene i avtalen var basert på tilbud fra Rikardsen Transport AS (datert 08.04.1999). 

Revisjonen er ukjent med om kommunen hentet inn tilbud fra andre (flere) leverandører.  

 

Revisjonen har blitt informert om at den inngåtte kontrakt mellom kommunen og Rikardsen 

Transport AS fortsatte å gjelde etter kontraktsperiodens utløp (2001), og at den fortsatt gjelder 

(per februar 2013).  

 

Revisjonen har blitt informert om at kommunens utgifter til kjøp av tjenester fra Rikardsen 

Transport AS er på om lag kr 200.000,- per år, og at den har vært så å si uendret siden 

kontrakten ble inngått i 1999. Kommunens regnskap viser at kommunens utgifter til 

slamtømming som er utført av andre (enn kommunen selv) var på kr 177.000 i 2011 og kr 

188.000 i 2010. Kommunens leverandørreskontro viser at Kvalsund kommune har kjøpt 

tjenester fra Rikardsen Transport AS for om lag kr 360.000,- i 2012. Av dette utgjør om lag kr 

208.000,- tømming av slamavskillere. 
79

 

 

Revisjonen legger etter dette til grunn at Kvalsund kommunes utgifter til kjøp av 

slamtømmingstjenester i perioden 2001-2012 har vært på nærmere to millioner kroner.  

10.2 Vurderinger 

I lov om offentlige anskaffelser § 5 framgår det at enhver anskaffelse «så langt det er mulig 

skal være basert på konkurranse». Dette framgår også av anskaffelsesforskriften § 3-1(1). 

For anskaffelser under kr 500.000,- gjelder reglene i forskriftens del I. For anskaffelser med 

verdi mellom kr 500.000,- og kr 1,6 millioner (EØS-terskelverdi) gjelder reglene i forskriftens 

del I og del II, og for anskaffelser over EØS-terskelverdi gjelder forskriftens del I og del III. 

Revisjonen er ikke kjent med at det ble gjennomført noen konkurranse for anskaffelse av 

tjenester for tømming av slamavskillere i 1999. Dette er for så vidt også uten betydning for 

våre vurderinger nedenfor.  

 

Revisjonen registrerer at kontrakten med Rikardsen Transport AS i praksis har blitt forlenget 

til å gjelde langt utover kontraktens varighet (inkludert opsjonen), og at den fortsatt gjelder 

per februar 2013. Dette betyr at kommunens anskaffelse av disse tjenestene (tømming av 

slamavskillere) har blitt videreført med samme leverandør i en periode på over elleve år uten 

(ny) konkurranse (anbudsprosess). I lovforarbeidene og praksis fra KOFA er det lagt til grunn 

at «en forlengelse av en avtale, uten at det foreligger opsjoner i den opprinnelige kontrakt om 
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 Jf. fakturanr. 1325. 
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å gjøre dette, medfører at man i realiteten står overfor en ny avtale som skal tildeles etter 

regelverket».
80

 Dette betyr at kommunen skulle igangsatt ny anbudskonkurranse for tømming 

av slamavskillere etter tømmesesongen 2001, noe den ikke gjorde. I stedet tildelte kommunen 

i realiteten den valgte leverandøren ny kontrakt. I henhold til anskaffelsesforskriftens 

hovedregel om konkurranse representerer derfor denne videreføringen av kontrakten et brudd 

på anskaffelsesregelverket. Revisjonen vil videre trekke fram at KOFA har uttalt at 

kontraktsperioder på henholdsvis ti og åtte år er for lange.
81

 Dette betyr at bruken av èn og 

samme leverandør i elleve år etter opprinnelig kontrakt også må anses å være i strid med 

dette.  

 

Revisjonen har blitt opplyst om at prisen på tjenestene fra Rikardsen Transport AS er lave, og 

ikke har blitt økt i nevneverdig grad etter kontraktsinngåelsen i 1999. Revisjonen kan 

imidlertid ikke se at noen av unntaksbestemmelsene i dagjeldende anskaffelsesforskrift 

kommer til anvendelse. Dette gjelder også unntaket for «usedvanlig fordelaktig tilbud», jf. 

dagjeldende anskaffelsesforskrift §11-2 (1) c. Revisjonens vurdering på dette punkt vil også 

være den samme i forhold til någjeldende anskaffelsesforskrift § 2-1 (2) b.  

 

Revisjonen vurderer det derfor slik at videreføringen av kontrakten (etter 2001) representerer 

et klart brudd på anskaffelsesregelverket. Da denne anskaffelsen etter tømmesesongen 2001 

skulle vært kunngjort og blitt håndtert etter dagjeldende anskaffelsesforskrift del I og del 

II/någjeldende del I og III (over EØS-terskelverdi), vurderer revisjonen det videre slik at dette 

representerer en ulovlig direkte anskaffelse, jf. lov om offentlige anskaffelser § 7b første ledd.  

10.3 Konklusjon 

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor konkluderer revisjonen med at Kvalsund kommune har 

brutt lov og forskrift om offentlige anskaffelser i forbindelse med anskaffelsen av tjenester for 

tømming av slamavskillere etter tømmesesongen 2001. Revisjonen vurderer det videre slik at 

dette representerer en ulovlig direkte anskaffelse, jf. lov om offentlige anskaffelser § 7b første 

ledd.  
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 Se Ot.prp. nr. 62 (2005-2006) på side 26 og KOFA-sak 2011/220, premiss 36. 
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 Se KOFA-sak 2010/23 og KOFA-sak 2004/16. 
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11. SAMLET VURDERING OG KONKLUSJON 
 

Følger Kvalsund kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser? 

I denne undersøkelsen har vi tatt for oss åtte anskaffelser. Undersøkelsen viser at Kvalsund 

kommune har brutt krav i lov og forskrift om offentlige anskaffelser i alle de undersøkte 

anskaffelsene. Avvikene og manglene som revisjonen har funnet framgår av konklusjonene 

nedenfor. 

 
Er anskaffelsen basert på konkurranse? 

Undersøkelsen viser at fem av de åtte anskaffelsene ikke har blitt gjennomført i tråd med 

grunnleggende krav til konkurranse, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5 og 

anskaffelsesforskriften § 3-1 (1).  

 
Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket? 

Undersøkelsen viser at fire av de åtte anskaffelsene ikke er kunngjort i henhold til regelverket. 

(anskaffelsesforskriften del II eller del III). Dette betyr videre at disse fire anskaffelsene er å 

regne som ulovlig direkte anskaffelser, jf. lov om offentlige anskaffelser § 7b første ledd.  

 
Er anskaffelsesprosedyren i henhold til regelverket? 

Det var ikke benyttet riktig anskaffelsesprosedyre i to av de tre anskaffelsene der dette var 

påkrevd. 

 
Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever? 

Det var ikke utarbeidet konkurransegrunnlag i to av de tre anskaffelsene der dette var 

påkrevd.  

 
Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket? 

Kommunen har ikke krevd at leverandørene skal framlegge skatteattest og HMS-erklæring i 

fem av de seks anskaffelsene der dette kravet er undersøkt.  

 
Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket? 

Kommunen har ikke oppgitt tildelingskriterier i to av de tre anskaffelsene der dette var 

påkrevd.  

 
Er tidsfristene i henhold til regelverket? 

Kommunen har ikke oppgitt tidsfrister i to av de tre anskaffelsene der dette var påkrevd.  

 
Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til regelverket? 

Kommunen har ikke dokumentert at det er sendt skriftlig meddelelse til deltakerne i noen av 

de tre anskaffelsene der dette var påkrevd. Revisjonen vil imidlertid tilføye at det kun var èn 

deltaker for hver av de tre anskaffelsene, noe som betyr at de valgte leverandørene var alene 

om å delta i disse tre anskaffelsene. Kravet til å sende meddelelse er dermed noe mindre i 

disse tilfellene, spesielt kravet til innhold. Revisjonen ser det uansett slik at mangel på 

skriftlig meddelelse også i disse tilfellene representerer et brudd på anskaffelsesforskriftens 

krav på dette punkt.  
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Er protokollføringen i henhold til regelverket? 

Kommunen har ikke ført anskaffelsesprotokoll i fem av de seks anskaffelsene der dette har 

vært undersøkt. Manglende føring av anskaffelsesprotokoll gjør at det foreligger brudd på 

anskaffelsesforskriftens krav til dette. Mangelen på slik protokollføring representerer også et 

brudd på grunnleggende krav for anskaffelser, herunder krav som skal sikre hensynet til 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5. 

 

Revisjonens avsluttende kommentarer 

Samlet sett vil revisjonen uttrykke at det helt klart framstår som bekymringsfullt at Kvalsund 

kommune i stor grad foretar anskaffelser uten at regelverket for offentlige anskaffelser blir 

fulgt. Dette forsterkes av det forhold at flere anskaffelser ikke følger de grunnleggende krav 

til konkurranse, grunnleggende krav til dokumentasjon, samt at flere av anskaffelsene har 

skjedd som ulovlige direkte anskaffelser, jf. lov om offentlige anskaffelser § 7b. Dette må 

videre sees i sammenheng med de avvik som revisjonen fant i forbindelse med granskning av 

diverse konsulenthonorar i 2012 (fakturasaken).
82

  

 

Revisjonen vurderer det dithen at kommunens stadige brudd på regelverket om offentlige 

anskaffelser er et uttrykk for klare mangler i kommunens rutiner på dette området. Revisjonen 

vil videre understreke at dette bidrar til å undergrave de grunnleggende prinsipper som 

reglene om offentlige anskaffelser skal ivareta, herunder effektiv ressursbruk, integritet, god 

forretningsskikk, høy forretningsetisk standard, likebehandling, forutberegnelighet, 

gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og objektiv og ikke-diskriminerende praksis. Det å etterleve 

reglene for offentlige anskaffelser bidrar også til å forhindre korrupsjon. Revisjonen vil i den 

sammenheng trekke fram en uttalelse fra Kommunesektorens Etikkutvalg der det heter som 

følger:
83

 

 
«I brorparten av de avslørte sakene om korrupsjon har det forekommet brudd på regelverket for 

offentlige anskaffelser (se Korrupsjon i Norge av S. Gedde-Dahl, A. Hafstad, A.E. Magnussen, 

Kagge forlag 2008). Kommunesektorens Etikkutvalg påpeker betydningen av regelverket for 

offentlig støtte og offentlige anskaffelser som viktige redskap mot kameraderi og korrupsjon. 

Regelverket snevrer inn mulighetene for denne type kritikkverdige handlinger og bidrar til god 

praksis i forvaltningen av fellesskapets midler». 

 

Revisjonen anbefaler derfor at Kvalsund kommune så raskt som mulig får på plass 

nedskrevne rutiner som skal sikre at kommunens anskaffelser skjer i tråd med reglene om 

offentlige anskaffelser.  
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 Vi viser til behandling av denne saken i kontrollutvalget den 06.12.2012 (sak 34/12) og behandling i 

kommunestyret den 13.12.2012 (sak 97/2012). 
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 Kommunesektorens Etikkutvalg; Sak 03/2012, på dets møte 20.03.2012.  
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12. ANBEFALINGER 
 

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

at Kvalsund kommune: 

 

1. utarbeider et innkjøpsreglement som er tilpasset gjeldende regelverk og kommunens 

organisasjonsstruktur. 

 

2. gjennomgår kommunens anskaffelser over kr 100.000,- eks. mva. med sikte på å 

avklare disse i forhold til reglene om offentlige anskaffelser. 

 

3. gjennomgår rutiner for oppfølging av inngåtte avtaler, særlig med tanke på varighet 

(utløpsdato) 

 

4. iverksetter tiltak som sikrer at reglene om offentlige anskaffelser blir etterlevd, 

herunder: 

 
a) etterlevelse av de grunnleggende krav til offentlige anskaffelser 

 

b) etterlevelse av kravene til kunngjøringer, herunder innhenter flere (minst tre) tilbud 

ved anskaffelser under nasjonal terskelverdi 

 

c) at det sendes meddelelsesbrev til samtlige leverandører (tilbydere) med det innhold 

som anskaffelsesforskriften krever 

 

d) kravene til at leverandørene skal framlegge skatteattest og HMS-erklæring 

 

e) at det føres anskaffelsesprotokoll med det innhold som anskaffelsesforskriften krever 
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER 
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VEDLEGG 2: EKSEMPEL PÅ ANSKAFFELSESPROTOKOLL  
 

Protokoll for anskaffelser som overstiger 500.000 kroner eksl. 
mva.

84
 

 

Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 
anskaffelsesprosessen. Protokollen 

1
 skal minst inneholde følgende opplysninger:  

1.1 Virksomhetens navn og adresse  1.2 Protokollførers navn  

 

1.3 Beskrivelse av hva som skal anskaffes, eller hvis relevant, hvilke anskaffelser det dynamiske 
innkjøpssystemet omfatter  

1.4 Anslått verdi på kontrakten 
2
  

1.5 Hvilke forhold tillater oppdragsgiver å gjøre bruk av prosedyrer som krever særskilt begrunnelse 
3
  

1.6 Navn på leverandøren som ønsker å delta i konkurransen, og hvis relevant, leverandører som er 
valgt ut til å delta i konkurransen og grunnen for utvelgelsen  

Navn: Begrunnelse: 

 

1.7 Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor leverandører som har skatte- og avgiftsrestanser fikk 
anledning til å delta i konkurransen  

1.8 Hvis relevant, navn på avviste leverandører og grunnen for avvisning  

Navn: Begrunnelse: 

 

1.9 Navn på alle leverandører som har levert tilbud  

1.10 Hvis relevant, grunnen til avvisning av tilbud som anses for å være unormalt lave  

Navn: Begrunnelse: 

 

1.11 Hvis relevant, angi årsak til at oppdragsgiver avlyser konkurransen  

1.12 Navn på og begrunnelse for valg av leverandør(er) og kontraktsverdi  

Navn: Begrunnelse: 

 

1.13 Hvis relevant, andel av kontrakt eller rammeavtale som leverandører har til hensikt å overdra til 
tredjepart  

1.14 Hvis relevant, andre vesentlige forhold og viktige beslutninger som er av betydning for 
konkurransen  

1.15 Dato og protokollførers signatur  
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 Vedlegg 4 i forskrift om offentlige anskaffelser. 
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