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0. SAMMENDRAG 

0.1 Formålet med prosjektet  
 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvorvidt Nordkapp kommune har et forsvarlig 

system for håndtering av investeringsprosjekter. På bakgrunn av 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 
 

Blir investeringsprosjektene håndtert på en betryggende måte, særlig i prosjektenes 

planleggings- og gjennomføringsfaser? 

Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp kommune i all hovedsak håndterer 

investeringsprosjektene på en betryggende måte, i prosjektenes planleggings- og 

gjennomføringsfaser. 

 
Etterlever kommunen regelverket for offentlige anskaffelser? 

Vår undersøkelse viser at Nordkapp kommune ikke fullt ut etterlever reglene for offentlige 

anskaffelser. Våre funn viser blant annet at en av anskaffelsene er gjennomført som en ulovlig 

direkte anskaffelse. Videre er det på det rene at kommunen ikke har praksis for å føre 

anskaffelsesprotokoll. For noen av de undersøkte anskaffelsene har kommunen ikke fullt ut 

kunnet dokumentere hvordan anskaffelsene har blitt gjennomført. 

 
Etterlever kommunen kravene til arkivplikt? 

Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp kommune ikke etterlever kravene til 

dokumentasjons- og arkivplikt i forbindelse med kommunens anskaffelsesprosesser. 

 
Hovedkonklusjon 

Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp kommune har et forsvarlig system for håndtering av 

investeringsprosjekter. Imidlertid viser undersøkelsen flere brudd på regelverket for offentlige 

anskaffelser samt manglende etterlevelse av kravene til dokumentasjons- og arkivplikt i 

forbindelse med anskaffelsesprosesser. 

0.3 Anbefalinger 
 

På bakgrunn av de funn og vurderinger som er gjort i denne undersøkelsen, vil revisjonen 

anbefale at Nordkapp kommune iverksetter følgende tiltak for å bedre håndteringen av sine 

investeringsprosjekter: 

 

 Vurderer å gjennomføre forprosjekt i forbindelse med investeringer over en viss 

størrelsesorden 

 Vurderer å utarbeide prosjektplaner for investeringer over en viss størrelsesorden 

 Vurderer å gjennomføre risikovurderinger for investeringer over en viss 

størrelsesorden 
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 Kunngjøre anskaffelser i tråd med anskaffelsesregelverket 

 Innføre rutiner for føring av anskaffelsesprotokoll  

 Innføre rutiner for dokumentasjon av anskaffelsesprosesser 

 Innføre rutiner for arkivering av anskaffelsesdokumenter 
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1. INNLEDNING 

1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2013-

2016, vedtatt av kommunestyret i Nordkapp kommune 25.09.2012 (Sak 92/12). Det framgår 

av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av kommunens rutiner i 

investeringsprosjekter. 

 

I kommunens plan for forvaltningsrevisjon heter det som følger: 

 
«Det er kommunestyret som fatter beslutningene om investeringer i kommunen. Målet er at 

investeringene skal skje på rett sted, til riktig tid med avtalt kvalitet og mengde til riktig pris. 

 

Det er administrasjonssjefen i kommunen som er den øverste leder for den samlede kommunale 

administrasjon. Vedkommende skal i den forbindelse påse at de saker som legges fram for 

folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt, herunder investeringer (§ 23 

nr. 2). Det heter videre at administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 

kontroll (internkontroll). Siktemålet er å tydeliggjøre at administrasjonssjefen har et ansvar for å 

føre kontroll med virksomheten. Det er videre i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at 

en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som bl.a. skal bidra til å sikre at 

organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte.
1
  

 

Det finnes lite regelverk for kommuners styring og kontroll med egne investeringsprosjekter. 

Kommuneloven og lov om årsbudsjett i kommuner og fylkeskommuner har imidlertid 

bestemmelser om årsbudsjettets bindende virkning for underordnede organer, og rådmannens 

plikt til å gi melding til kommunestyret ved endringer. Dette gjelder både i forhold til driftsdelen 

og investeringsdelen i budsjettet. Det finnes også anerkjente standarder og litteratur på området 

som anbefaler og legge føringer på hvordan kommuner bør håndtere slike prosjekter. Dette 

gjelder eksempelvis systemer som sikrer klare behovsvurderinger og målformuleringer, klart 

definerte ansvarsforhold gjennom en prosjektorganisasjon, styring innenfor gitte (økonomiske) 

rammer, rapporteringsrutiner, risikovurdering, risiko- og avvikshåndtering, samt evaluering. 

 

I Nordkapp kommunes årsberetning for 2011 framgår det at investeringsregnskapet hadde en 

vedtatt investeringsramme i 2011 på 7,9 millioner kroner. Det fremgår videre i årsberetningen at 

i tillegg til  prosjektene i vedtatt ramme for 2011 kommer en del prosjekter hvor beslutningene om 

gjennomføring ble tatt på et tidligere tidspunkt. 

 

Kommunal- og regionaldepartementet har utgitt en veileder i Budsjettering av investeringer og 

avslutning av kommuneregnskapet. I veilederen framgår det at investeringsbudsjettet er ettårig.  

Dette innebærer for eksempel at et investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår, må tas 

inn i investeringsbudsjettet kun med den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det 

aktuelle budsjettåret. Bevilgninger til resterende del av utgiftene til et flereårig prosjekt må 

deretter tas inn i de påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets framdrift. 

 

I økonomiplan 2012-2015 er det lagt opp til lite investeringer i perioden, for 6,6 millioner i 2013 

og null i 2015. 

                                                 
1
 Se Ot.prp.nr.70 (2002-2003) (endringslov) Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 

m.m. (kommunal revisjon). 
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KOSTRA-tall viser at Nordkapp kommune har en netto lånegjeld per innbygger på  

kr 78 124,- i 2011. Dette er høyere enn sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. 

I kommunens årsberetning for 2011 framgår det at lånegjelden viser en utflating/nedgang. På 

grunn av kommunens økonomiske situasjon må det legges til grunn at alle investeringer i mange 

år fremover må finansieres med opptak av lån.  

   

Området er vesentlig for kommunen ut fra et økonomisk og organisatorisk perspektiv, samt for 

kommunen sitt omdømme. Området er også vesentlig for brukere, medarbeidere og innbyggere 

som berøres av investeringsprosjektene.» 

1.1.2 Formål 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvorvidt Nordkapp kommune har et forsvarlig 

system for håndtering av investeringsprosjekter. På bakgrunn av dette vil kommunen få belyst 

ulike sider ved egen praksis, og bli presentert områder hvor det er muligheter for forbedringer. 

1.2 Problemstillinger 
  

Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i èn hovedproblemstilling og to 

underproblemstillinger, vedtatt av kontrollutvalget 1. juni 2015 (sak 6/2015). I tillegg har 

revisjonen funnet det nødvendig å utvide undersøkelsen til å gjelde en ytterligere 

underproblemstilling (dokumentasjon- og arkivplikt). Hovedvekten i undersøkelsen er lagt på 

kommunens etterlevelse av reglene for offentlige anskaffelser. 

 

Problemstillingene er som følger: 

 

Har Nordkapp kommune et forsvarlig system for håndtering av investeringsprosjekter? 

 

 Blir investeringsprosjektene håndtert på en betryggende måte, særlig i prosjektenes 

planleggings- og gjennomføringsfaser? 

 

 Etterlever kommunen regelverket for offentlige anskaffelser? 

 

 Etterlever kommunen kravene til dokumentasjons- og arkivplikt? 

 

Undersøkelsens hovedproblemstilling vil belyses og besvares ved hjelp av de tre 

underproblemstillingene.  

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.  
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1.3.1 Kilder til kriterier 

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder: 

 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner mv. (kommuneloven) 

 Lov om offentlige anskaffelser 

 Lov om arkiv (arkivlova) 

 Forskrift om offentlige anskaffelser 

 Forskrift om offentlege arkiv 

 Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 

 NS-ISO 10006:2003 Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter 

 Anerkjent faglitteratur om prosjektstyring 

 

1.3.2 Om revisjonskriteriene 

 

Internkontroll 

 

I kommuneloven § 23 pkt. 2 heter det at: 

 
 «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 

gjenstand for en betryggende kontroll.» 

 

Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at «Siktemålet er å tydeliggjøre at 

administrasjonssjefen har et ansvar for å føre kontroll med virksomheten. Selv om 

administrasjonssjefen etter kommuneloven (…) ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, 

må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens 

ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en 

virksomhet etablerer rutiner og systemer som bl.a. skal bidra til å sikre at organisasjonen når de 

mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte.»
2
 

 

I denne undersøkelsen vil fokuset være rettet mot internkontroll knyttet til 

investeringsprosjekter i Nordkapp kommune. 

 

Budsjettansvar og myndighet i investeringsprosjekter 

 

Det framgår videre av kommuneloven § 47 at: 

 
«1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for 

underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er 

rettslig forpliktet til å foreta, jf. § 46 nr. 1 tredje punktum.  

2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter 

som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller 

fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget.  

3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige 

endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som 

                                                 
2
 Ot. prp. nr 70 (2002-2003) (endringslov) Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 

m.m. (kommunal revisjon), på side 105. 
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kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til 

budsjettet.» 

 

Av forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) framgår det også krav til 

budsjettstyring: 

 
«Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge 

fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og 

innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom 

administrasjonssjefen eller kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan 

oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til 

kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak.»
3 

 

Prosjektstyring 

 

Styring kan defineres som en beslutning om hvor man ønsker å komme, og hvordan man skal 

komme dit. Styring er å sette mål, planlegge hvordan målene skal nås, samt sikre 

tilfredsstillende oppfølging i gjennomføringen.
4
 Utover kravet i kommuneloven om å sikre 

betryggende kontroll, finnes det ikke bestemmelser som pålegger kommunen å styre eller 

organisere prosjekter på en bestemt måte. Revisjonen har derfor funnet det hensiktsmessig å 

se til anerkjent faglitteratur som omhandler prosjektstyring, prosjektledelse og 

prosjektorganisering ved utledningen av revisjonskriterier. Videre gir ISO-standarden 

Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekt
5
 veiledning om anvendelse av kvalitetsstyring i 

prosjekter. Den kan anvendes for prosjekter av varierende kompleksitet, store eller små, av 

kort eller lang varighet, i forskjellige miljøer og uavhengig av hva slags produkter eller 

prosesser det dreier seg om.  

 

Et godt prosjektstyringssystem vil danne grunnlaget for profesjonell og standardisert 

prosjektstyring i kommunen. Styring av prosjekt omfatter aktiviteter og prosesser i både 

kommuneorganisasjonen og i en funksjon eller gruppe som er opprettet for prosjektet. Et 

prosjekt kan deles inn i tre (fire) hovedfaser: initiering/planlegging, gjennomføring og 

avslutning.  

 

I initieringsfasen er det viktig å klargjøre målet med prosjektet. I et byggeprosjekt vil 

målsettingen naturlig nok være å realisere byggeprosjektet, mens mer spesifikke mål for 

prosjektet kan være knyttet til kvalitet, teknikker for utførelse, tidsfrister, økonomiske rammer 

og lignende. Økonomiske rammer må bygge på kostnadsoverslag som er realistiske. I henhold 

til den ovennevnte ISO-standarden skal det ved start av enkeltprosjekt utarbeides en 

kvalitetsplan for prosjektet som beskriver hvilke aktiviteter og ressurser som er nødvendige 

for å nå de fastsatte målene for prosjektet. Det bør videre være lagt opp til en periodisk 

gjennomgang av framdriftsplanen for prosjektet, og avvik fra framdriftsplanen bør 

identifiseres og vurderes.
6
 

 

Når prosjektet er vedtatt, starter planleggingsfasen. I denne fasen legges planene for hvordan 

prosjektet skal gjennomføres. På forhånd bør kommunen ha tatt stilling til hvor detaljert 

prosjektplanleggingen skal være. I denne sammenhengen er det anbefalt å foreta en 

                                                 
3
 Jf. forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) § 10. 

4
 Westhagen, Harald: Prosjektarbeid – Utviklings- og endringskompetansen (2002). 

5
 NS-ISO 10006:2003 Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekt er en norsk utgave av en internasjonal 

standard som inngår i den overordnede rammen Systemer for kvalitetsstyring. 
6
 NS-ISO 10006:2003 Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekt, prosedyre 7.4.5. 
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risikovurdering. I NS-ISO 10006 heter det at: «Identifisering av risiko bør ikke bare ta i 

betraktning risiko ved kostnader, tid og produkt, men også risiko på områder som 

produktkvalitet, trygghet, pålitelighet, profesjonelt ansvar, informasjonsteknologi, sikkerhet, 

helse og miljø.»
7
 Videre slår standarden fast at en vurdering av risiko også bør ta hensyn til 

erfaringer og historiske data fra tidligere gjennomførte prosjekt. 

 

Ved gjennomføring av større byggeprosjekter i en kommune, vil byggearbeidet vanligvis bli 

utført av en ekstern aktør som er hentet inn gjennom en anbudsprosess. En slik anbudsprosess 

skal og må gjennomføres i henhold til kravene som framgår av regelverket for offentlige 

anskaffelser.
8
 

 

Dersom eksterne parter blir berørte av gjennomføringen av prosjektet, må dette avklares i 

startfasen av prosjektet. Ved kommunale byggeprosjekt vil det for eksempel ofte være aktuelt 

å kjøpe tomteareal fra grunneiere. 

 

Når prosjektets gjennomføringsfase starter må ansvarsforhold, rapporteringsstruktur, 

framdriftsplan og kontrakts- og avtaleforhold være avklart. Prosjektleder har ansvaret for å 

følge opp prosjektet, blant annet gjennom å avholde regelmessige møter med leverandør. 

Videre skal prosjektleder ha oversikt over prosjektets budsjett, samt overvåke framdrift og 

kvalitet i prosjektet. Det bør etableres et system for prosjektlederens videre rapportering til 

kommunens administrative ledelse, både for periodisk rapportering og avviksrapportering. 

 

Prosjektleder bør jevnlig følge opp om framdriften er i samsvar med framdriftsplanen. 

Dersom det oppstår avvik fra framdriftsplanen, både gunstige og ugunstige, bør disse 

identifiseres. Tiltak bør vurderes iverksatt dersom framdriften ikke er i henhold til planen.
9
 

Likeså bør avvik fra budsjett indentifiseres og forklares. I langvarige prosjekter bør det være 

etablert rutiner for rapportering underveis som gjør det mulig for 

prosjekteier/prosjektansvarlige å eventuelt instruere den utførende part om å foreta 

justeringer. En slik rapportering bør som et minimum inneholde informasjon om framdrift, 

økonomi og årsaker til eventuelle avvik. 

 

I NS-ISO 1006 står følgende om økonomistyring i prosjekt:
10

 

«Før noe forbruk i prosjektet finner sted, bør et system for økonomistyring med tilhørende 

prosedyrer etableres, dokumenteres og kommuniseres til de som er ansvarlige for å 

godkjenne arbeid og utgifter.» Videre at: «Ethvert avvik fra budsjettet bør identifiseres, og 

hvis det overskrider fastsatte grenser, bør avviket analyseres og behandles», og at «Endringer 

i prosjektets kostnader bør godkjennes på en hensiktsmessig måte før forbruk finner sted.» 

 

Når prosjektet går inn i avslutningsfasen, er det en rekke aktiviteter som bør gjennomføres i 

tilknytning til lukkingen av prosjektet. Eksempler på slike aktiviteter er signering av 

overtakelsesprotokoll og lukking av regnskapet. Videre bør prosjektet evalueres for å sikre 

kontinuerlig forbedring i kommunens prosjektstyring. 

 

 

 

 

                                                 
7
 NS-ISO 10006:2003 Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekt, prosedyre 7.7.2. 

8
 Lov om offentlige anskaffelser av 1999 og forskrift om offentlige anskaffelser av 2006. 

9
 NS-ISO 10006:2003 Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekt, prosedyre 7.4.5. 

10
 NS-ISO 10006:2003 Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekt, prosedyre 7.5.4. 
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Offentlige anskaffelser 

 

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).
11

 

 

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 EØS-terskelverdi 

(del II) og over EØS-terskelverdien (del III). 

 

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

direktivene for offentlige anskaffelser.
12

 Terskelverdiene justeres av Nærings- og 

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

skiller forskriften mellom prioriterte
13

 og uprioriterte
14

 tjenester. Det er bare prioriterte 

tjenester som faller inn under bestemmelsene for anskaffelser over terskelverdi. 

 

EØS-terskelverdien for anskaffelser av varer og tjenester var kr 1,6 mill. eks. mva. i 

2012/2013 og er 1,55 mill. eks. mva. i 2014/2015. EØS-terskelverdien for bygg- og 

anleggskontrakter var kr 40,0 mill. eks. mva. i 2012/2013 og er kr 39,0 mill. eks. mva. i 

2014/2015. 

 

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

terskelverdien. Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag 

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

anskaffelsen.
15

 

 

1. Kunngjøring
16

  

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

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

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

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

 

2. Anskaffelsesprosedyrer  

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

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

                                                 
11

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

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

denne forskriften. Dette vil ikke bli berørt i denne undersøkelsen. 
12

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

fremgangsmåter ved offentlige anskaffelser over visse verdier. 
13

 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. 
14

 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. 
15

 FOA § 2-3. 
16

 FOA §§ 9-1, 9-2, 18-1, 18-2, 18-3 og 18-4. 
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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.
17

 

 

Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom terskelverdier, krav til kunngjøring og valg 

av anskaffelsesprosedyre slik terskelverdiene var i 2014/2015. 

 
Tabell 1: Anskaffelsesverdiens betydning for kunngjøring og anskaffelsesprosedyrer 

 

3. Konkurransegrunnlaget
18

 

Oppdragsgiver skal ved alle konkurranseformer utarbeide et konkurransegrunnlag, som skal 

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

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

konkurransen skal gjennomføres. Det skal minst opplyse om: 

 

 hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt 

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

leveres til, samt hvordan tilbudene skal være merket 

 vedståelsesfrist for tilbudene 

 kriterier for tildeling av kontrakten 

 på hvilket språk tilbudet skal være skrevet 

 en henvisning til kunngjøringen 

 

4. Krav til leverandøren
19

 

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 for 

                                                 
17

 Anskaffelsesprosedyrer blir behandlet i FOA § 5-1 (del II) og §§14-1, 14-2, 14-3 og 14-4 (del III). 
18

 FOA §§ 8-1 og 17-1. 
19

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

Anskaffelsens verdi   Krav til kunngjøring Anskaffelsesprosedyre 

 

Over terskelverdi 

Bygg og anlegg: 

Over 39,0 mill. kr 

 

Varer og tjenester: 

Over 1,55 mill. kr 

 

 

Doffin og TED  

 

Åpen eller begrenset anbudskonkurranse  

(forhandling er i hovedregelen ikke tillatt) 

Under terskelverdi 

Bygg og anlegg:  

0,5 mill. - 39,0 mill. kr 

 

Varer og tjenester: 

0,5 mill. – 1,55 mill. kr 

 

Doffin Åpen eller begrenset anbudskonkurranse, eller 

konkurranse med forhandling. 

Under kr 500 000,- 

 

 

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

tillatt. 
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skatt og skatteattest for merverdiavgift
20

 samt HMS-egenerklæring.
21

 Manglende oppfyllelse 

av kvalifikasjonskrav skal føre til avvisning. Oppdragsgiver kan gi en kort tilleggsfrist for 

ettersending av dokumenter. Da skal alle oppdragsgivere gis samme tilleggsfrist. 

 

5. Kriterier for valg av tilbud
22

 

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. 

 

6. Tidsfrister
23

  

Forskriften inneholder flere bestemmelser som fastsetter bestemte minimumsfrister ved åpen 

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

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

over terskelverdi og karensperiode. For anskaffelser under terskelverdiene er det ikke satt 

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

rommelig at alle leverandører får tilstrekkelig tid til å innhente nødvendig dokumentasjon, og 

foreta de nødvendige undersøkelser og beregninger. 

 

7. Avslutning av konkurransen
24

 

Forskriften har flere detaljerte bestemmelser om avslutning av konkurransen, herunder 

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

meddelelse om kontraktstildeling. Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles 

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

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

valget, og skal angi en karensperiode. 

 

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

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

meddelt leverandørene om tildelingsbeslutningen. Den nye karensbestemmelsen gjelder for 

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

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

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

uprioriterte tjenester videreføres den tidligere regelen om at oppdragsgiveren kan inngå 

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

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

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

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

«tidsrommet mellom meddelelsen om kontraktstildelingen og det tidspunktet oppdragsgiver 

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

 

 

                                                 
20

 Fra 1. juli 2015 gjelder dette for anskaffelser over kr 500.000. 
21

 Dette kravet er opphevet fra 1. juli 2015. 
22

 FOA §§ 13-2 og 22-2. 
23

 FOA §§ 10-1, 10-2, 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 19-5 og § 19-6. 
24

 FOA §§ 13-3 og 22-3. 
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8. Protokollføring
25

 

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. 

 

Dokumentasjon- og arkivplikt 

 

Kravene til arkivplikt for kommunene framgår av lov om arkiv og forskrift om offentlege 

arkiv (arkivforskriften). I arkivloven § 5 heter det at «Offentlege organ pliktar å ha arkiv», og 

at «desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder 

for samtid og ettertid». Nærmere bestemmelser om arkivplikten er fastsatt i arkivforskriften.   

 

I arkivforskriften § 2-6 første ledd heter det at «Eit offentleg organ skal ha ein eller fleire 

journalar for registrering av dokument i dei sakene organet opprettar». Det heter videre at «i 

journalen skal ein registrere alle inngåande og utgåande dokument som etter offentleglova § 

4 må reknast som saksdokument for organet, dersom dei er gjenstand for saksbehandling og 

har verdi som dokumentasjon».  

 

I følge Arkivverket skal hele innkjøpsprosessen knyttet til anskaffelser dokumenteres 

skriftlig.
26

 Av dette følger det at alle dokumenter knyttet til en anskaffelse skal journalføres 

og arkiveres. Dette innebærer at kommunen blant annet skal journalføre og arkivere 

kunngjøring, konkurransegrunnlag, innkomne tilbud, vurdering av tilbud, 

anskaffelsesprotokoll og annen skriftlig kommunikasjon mellom kommunen og tilbyder(e). 

 

Disse bestemmelsene må videre sees i sammenheng med reglene om dokumentoffentlighet, jf. 

Grunnloven § 100 femte ledd, lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 

(offentleglova) § 3 og de grunnleggende kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i lov 

om offentlige anskaffelser § 5 tredje ledd, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 3-1 

syvende ledd. 

1.3.3 Utledning av revisjonskriterier 

Nedenfor gjengir vi kort de konkrete kriteriene som revisjonen har vurdert kommunens 

praksis i forhold til. 

 

Til underproblemstillingen «Blir investeringsprosjektene håndtert på en betryggende måte, 

særlig i prosjektenes planleggings- og gjennomføringsfaser?» har revisjonen utledet følgende 

revisjonskriterier: 

 

 

 

 

                                                 
25

 FOA § 3-2. 
26

 Arkivverket: http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Journalfoering/Spesielle-

dokumenttypar/Innkjoepssaker . 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2006-05-19-16/%C2%A74
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2006-05-19-16/%C2%A74
http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Journalfoering/Spesielle-dokumenttypar/Innkjoepssaker
http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Journalfoering/Spesielle-dokumenttypar/Innkjoepssaker
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Krav til internkontroll og budsjettkontroll 

 

 Rådmannen skal påse at virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll 

 Kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer 

 Rådmannen skal rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter i 

forhold til vedtatt budsjett 

 

Krav til prosjektstyring 

 

 Det bør utarbeides en prosjektplan som beskriver hvilke aktiviteter og ressurser som er 

nødvendige for å nå de fastsatte målene for prosjektet 

 Det bør være lagt opp til en periodisk gjennomgang av framdriftsplanen for prosjektet, 

og avvik fra framdriftsplanen bør identifiseres og vurderes 

 Det bør foretas en risikovurdering under planleggingen av prosjektet 

 Det bør være etablert klart definerte ansvarsforhold, rapporteringsrutiner og 

framdriftsplan for prosjektet 

 Når prosjektet avsluttes skal overtakelsesprotokoll signeres og regnskapet skal lukkes 

 Kommunen bør evaluere prosjektet for å sikre kontinuerlig forbedring i sin 

prosjektstyring 

 

Til underproblemstillingen «Etterlever kommunen regelverket for offentlige anskaffelser?» 

har revisjonen utledet følgende revisjonskriterier: 

 

Krav til offentlige anskaffelser 

 

 Konkurransen skal kunngjøres i henhold til reglene om offentlige anskaffelser 

 Det skal benyttes korrekt anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverket 

 Konkurransegrunnlaget skal inneholde de opplysninger som forskriften krever 

 Kvalifikasjonskrav skal brukes i henhold til regelverket 

 Tildelingskriterier skal brukes i henhold til regelverket 

 Tidsfristene skal være i henhold til regelverket 

 Anbudskonkurransen skal avsluttes i henhold til regelverket 

 Anskaffelsen skal protokollføres i henhold til regelverket 

 

Til underproblemstillingen «Etterlever kommunen kravene til dokumentasjons- og 

arkivplikt?» har revisjonen utledet følgende revisjonskriterier: 

 

Krav til dokumentasjon og arkivering 

 

 Innkjøpsprosessen knyttet til offentlige anskaffelser skal dokumenteres 

 Dokumenter knyttet til offentlige anskaffelse skal arkiveres 
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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 vært intervju, dokumentanalyse og regnskapsanalyse. 

 

Revisjonen har gjennomført gruppeintervju med rådmann Charles Hansen, Økonomisjef 

Børge Grønlund og teknisk sjef Per Ivar Pettersen. I tillegg har vi sendt oppfølgingsspørsmål 

til teknisk sjef via e-post. 

 

Revisjonen har gjennomgått sentrale dokumenter, herunder innkjøpsreglement, 

delegasjonsreglement, økonomireglement og årsrapporter. Hoveddelen av dokumentanalysen 

har imidlertid omfattet gjennomgang av dokumenter vedrørende fem utvalgte 

investeringer/anskaffelser. Vi har også gjennomført en bilagskontroll for ett av de undersøkte 

prosjektene. 

1.4.2 Avgrensing 

Undersøkelsen tar for seg kommunens prosjektstyring samt etterlevelse av reglene for 

offentlige anskaffelser. Tematisk er undersøkelsen avgrenset til investeringer som ligger 

under teknisk etat. Tidsmessig er undersøkelsen i all hovedsak avgrenset til perioden 2012-

2014.   

1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet  

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

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

nøyaktige. Dette er blant annet ivaretatt gjennom at det er utarbeidet en intervjuguide som 

sikrer at informantene blir stilt relevante spørsmål. Rapporten er forelagt informantene for 

verifisering av data, samt forelagt rådmannen for gjennomlesing og uttalelse. Videre har 

revisjonens interne rutiner for kvalitetssikring også bidratt til å sikre at data som samles inn er 

gyldige og pålitelige.   
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2. HAR NORDKAPP KOMMUNE ET FORSVARLIG SYSTEM 
FOR HÅNDTERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER? 

2.1 Blir investeringsprosjektene håndtert på en betryggende måte, 
særlig i prosjektenes planleggings- og gjennomføringsfaser? 

 
2.1.1 Revisjonskriterier 

Krav til internkontroll og budsjettkontroll i investeringsprosjekter 

 

 Rådmannen skal påse at virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll 

 Kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer 

 Rådmannen skal rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter i 

forhold til vedtatt budsjett 

 

Krav til prosjektstyring 

 

 Det bør utarbeides en prosjektplan som beskriver hvilke aktiviteter og ressurser som er 

nødvendige for å nå de fastsatte målene for prosjektet 

 Det bør være lagt opp til en periodisk gjennomgang av framdriftsplanen for prosjektet, 

og avvik fra framdriftsplanen bør identifiseres og vurderes 

 Det bør foretas en risikovurdering under planleggingen av prosjektet 

 Det bør være etablert klart definerte ansvarsforhold, rapporteringsrutiner og 

framdriftsplan for prosjektet 

 Når prosjektet avsluttes skal overtakelsesprotokoll signeres og regnskapet skal lukkes 

 Kommunen bør evaluere prosjektet for å sikre kontinuerlig forbedring i sin 

prosjektstyring 

 

2.1.2 Data 

A) Generelt 

 

Investeringsbudsjett og investeringsregnskap 

Revisjonen har gjennomgått kommunens investeringsregnskap får årene 2012-2014. 

Investeringsregnskapet (investering i anleggsmidler) for 2012 viser et mindreforbruk på om 

lag 2,5 millioner kroner i forhold til regulert budsjett. Investeringsregnskapet (investeringer i 

anleggsmidler) for 2013 viser et mindreforbruk på i overkant av 6 millioner kroner i forhold 

til regulert budsjett. Investeringsregnskapet (investeringer i anleggsmidler) for 2014 viser et 

merforbruk på om lag 0,5 millioner kroner i forhold til regulert budsjett. På bakgrunn av dette 

har revisjonen i revisjonsberetninger kommentert at det har vært vesentlige budsjettavvik i 

kommunens investeringsregnskap for alle disse tre årene. Vår gjennomgang av kommunens 

årsberetninger for disse tre årene viser at rådmannen har kommentert disse avvikene. Dette 

betyr at rådmannen har rapportert om avvikene og forklaringene på disse til formannskapet og 

kommunestyret. Kommunen har opplyst revisjonen om at det er en utfordring å få til en 
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korrekt regulering av investeringsbudsjettene. Dette skyldes at det er en utfordring å ha klar 

status for prosjektene så tidlig at de kan få gjennomført budsjettreguleringer før årsskiftet. 

 

Nedskrevne rutiner og styringsverktøy 

I Nordkapp kommunes økonomi- og finansreglement er det et eget kapittel som omhandler 

investeringer.
27

 Reglementet er sist vedtatt i kommunestyret 18. juni 2014. I tillegg har 

kommunen en egen prosjekthåndbok (PA-håndbok). I intervju har revisjonen blitt opplyst om 

at denne sist ble revidert i 2011/2012. I intervju ble det videre gitt uttrykk for at håndboka 

brukes aktivt, men at den bør revideres. Prosjekthåndboka er ment å gi «en kortfattet 

orientering om organisering og ansvarsforhold under byggeprosessen, rutiner for endringer 

og oversikt over fremdrift av arbeidet».
28

 Videre sies det at prosjekthåndboka inneholder «de 

nødvendige dokumenter som er nødvendig for at en raskt skal kunne få oversikt over prosess i 

prosjektet». Prosjekthåndboka er delt inn i kapitler om organisering, prosjektrutiner, 

administrative rutiner og tekniske rutiner. Håndboka inneholder også skjemaer for ulike 

rutiner. I intervju ble det opplyst at prosjekthåndboka fungerer som styringsverktøy i 

forbindelse med investeringsprosjekter.  

 

Planlegging og oppstart 

I intervju ble det opplyst at initiativet til oppstart av investeringsprosjekter normalt tas av 

rådmannen. I kommunens økonomi- og finansreglement framgår det at forslag til 

investeringer med tilhørende planleggingskostnader skal fremmes til behandling i forbindelse 

med behandlingen av kommunens økonomiplan og årsbudsjett.
29

 I intervju ble det opplyst at 

det er dette som også gjøres i praksis. I tillegg gis det en beskrivelse av prosjektene i 

økonomiplanen. 

 

I kommunens økonomi- og finansreglement framgår det at investeringsprosjekter med en 

antatt kostnad over 500.000 kroner først skal utredes som et forprosjekt.
30

 Forprosjektet skal 

blant annet inneholde teknisk beskrivelse, framdriftsplan, kostnadsoverslag og 

finansieringsplan.  

 

I intervju ble det opplyst at en detaljert beskrivelse av prosjektene gjøres i forbindelse med 

utarbeidelse av anbudsdokumentene. I forbindelse med dette utarbeides det også en teknisk 

beskrivelse av investeringsprosjektene. I intervju ble det videre opplyst at det som oftest er 

innleide konsulenter som utarbeider beskrivelsene, men at dette gjøres i samarbeid med 

representanter fra kommunen. I noen tilfeller har kommunen erfart at beskrivelsene er vage og 

«nøktern» samt at det kan være en «utfordring å vite hva man vil ha». I intervju ble det videre 

nevnt at kommunen «er prisgitt» de konsulentene som kommunen bruker. Dette fordi 

kommunen ikke selv har kompetanse på alle områder. 

 

I kommunens økonomi- og finansreglement framgår det at det er rådmannen som gir 

klarsignal for igangsetting av bygge- og anleggsarbeider og anskaffelser.
31

 Dette forutsetter 

imidlertid at forprosjekt er vedtatt og at finansieringen er i orden. 
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I kommunens prosjekthåndbok framgår det at det er prosjektleder og teknisk sjef som er 

ansvarlig for defineringen og opprettelsen av et prosjekt.
32

 I intervju ble det opplyst at det er 

teknisk sjef som er prosjektleder for de investeringsprosjekt som berører teknisk etat. I 

håndboka framgår det videre at prosjektleder har ansvaret for at det utarbeides prosjektplan 

for hvert prosjekt. I intervju ble det opplyst at prosjektplaner kun utarbeides i forbindelse med 

større prosjekt. I prosjekthåndboka framgår det videre at prosjektleder skal utarbeide en 

framdriftsplan for hvert prosjekt.
33

 I intervju ble det opplyst at dette også gjøres i praksis. 

 

Brukermedvirkning 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at brukerorganisasjoner blir involvert i de 

investeringsprosjekter der dette er relevant. I intervju ble det blant annet vist til medvirkning 

fra rådet for funksjonshemmede og eldrerådet. Dette skjer ved at kommunen sender 

saksdokumenter på høring til de nevnte rådene. Ved innkomne innspill blir disse vurdert av 

kommunen i samarbeid med de innleide konsulentene. I intervju ble det opplyst at man prøver 

å finne løsninger som alle parter kan være enige om. Kommunen sender også melding til 

Arbeidstilsynet der dette er påkrevd. 

 

Risikovurderinger 

På bakgrunn av opplysninger gitt i intervju er det revisjonens inntrykk at Nordkapp kommune 

ikke har skriftlige eller praktiske rutiner for gjennomføring av risikovurderinger i forbindelse 

med investeringsprosjekter. I den grad dette gjøres blir dette utført av innleide konsulenter. 

 

Organisering, roller, ansvar og myndighet 

På bakgrunn av opplysninger gitt i intervju er det revisjonens inntrykk at kommunen ikke har 

praksis for å etablere en fast prosjektgruppe for hvert investeringsprosjekt. I intervju ble det 

blant annet opplyst at det tidligere var vanlig å opprette særskilte byggekomiteer for hvert 

enkelt prosjekt. I intervju ble det videre opplyst at det utnevnes prosjektleder for hvert 

prosjekt. I noen tilfeller fungerer innleid konsulent som prosjektleder. Teknisk sjef er 

prosjektleder for de investeringer som gjelder teknisk etat. I intervju ble det også opplyst at 

det ved større investeringer avholdes prosjektmøter om lag hver fjortende dag (noen ganger 

hver tredje uke og ellers ved behov). På disse møtene deltar teknisk sjef, innleide konsulenter 

og entreprenør. I enkelte tilfeller forlanger kommunen også at eventuelle arkitekter skal delta 

på møtene. Det skrives referat fra disse møtene, som distribueres til alle de involverte 

aktørene. 

 

Oppfølging og rapportering 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at møtehyppigheten mellom kommunen og 

leverandør(er) avhenger av størrelsen på investeringene. I tillegg gjennomføres det befaringer.  

 

I kommunens økonomi- og finansreglement framgår det at investeringsprosjektene «skal være 

gjenstand for løpende vurdering», herunder om det har oppstått uforutsette forhold, om 

fremdriftsplanen bør justeres, om kostnadsoverslaget må revideres, og om finansieringen er 

tilstrekkelig.
34

 I dette reglementet framgår det videre at formannskapet halvårlig skal få seg 

forelagt statusrapport vedrørende investeringsprosjektene. Disse rapportene skal vise 
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startdato, reell fysisk fremdrift, forventet dato for ferdigstillelse, utskrift av byggeregnskap, 

justert kostnadsoverslag med forventet økonomisk sluttresultat.  

 

I intervju ble det opplyst at investeringsprosjektene ikke er faste tema på rådmannens 

ledermøter. Rapporteringen innad i kommunens administrasjon varierer fra prosjekt til 

prosjekt, og mye av rapporteringen skjer muntlig. Imidlertid er investeringene et prioritert 

tema som tas opp i høsthalvåret i forbindelse med utarbeidingen av kommunens årsbudsjett 

og økonomiplan. 

 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at entreprenørene rapporterer skriftlig til teknisk sjef, 

som rapporterer videre til de innleide konsulentene og økonomisjefen. Deretter rapporteres 

det videre til formannskapet og noen ganger til teknisk utvalg.  

 

I kommunens prosjekthåndbok framgår det at prosjektleder skal rapportere status for de 

enkelte prosjektenes økonomi hver måned. I intervju har revisjonen blitt opplyst om at teknisk 

sjef utarbeider månedsrapporter for hvert enkelt prosjekt. Revisjonen har fått seg forelagt 

eksempel på slike rapporter. Disse viser at rapportene omhandler økonomi (budsjett, regnskap 

og avvik), fremdrift (startdato, sluttdato og eventuelle avvik) og kvalitet (herunder avvik fra 

beskrevet kvalitet). Ved avvik skal det i rapportene foreslås tiltak for å rette opp avvikene.  

 

Rapporteringen til formannskapet og kommunestyret skjer i tertialrapporter og i 

årsrapportene.  

 

Hvert investeringsprosjekt føres som eget ansvar i kommunens årsregnskap. 

 

Budsjettkontroll, regnskap og fakturering 

I kommunens økonomi- og finansreglement framgår det at det for prosjekter som går over 

flere år, skal utarbeides kostnadsoverslag med tilhørende forslag til finansiering som gjelder 

hele prosjektperioden.
35

 I reglementet framgår det videre at det skal føres et eget 

prosjektregnskap som dekker prosjektets anleggsperiode. Regnskapet skal vise medgåtte 

kostnader, hvor mye som gjenstår i forhold til (justert) kostnadsoverslag, og eventuelt hvor 

mye som gjenstår å bevilge i kommende budsjetter.  

 

Dersom det i forbindelse med et prosjekt viser seg at kostnadene blir større enn budsjettert, 

skal saken forelegges kommunestyret, som vedtar budsjettregulering og eventuell 

omprioritering.
36

 

 

I kommunens prosjekthåndbok framgår det at faktura som kommer inn alltid skal kontrolleres 

av prosjektleder mot kontrakt (bestilling) før den attesteres for utbetaling.
37

 Dersom mottatt 

faktura ikke er i overensstemmelse med kontrakt (bestilling) skal fakturaen sendes i retur. 

I intervju ble det opplyst at det er innleid konsulent som først kontrollerer at tilsendt fakturaer 

gjelder varer og tjenester som faktisk er levert og utført. Etter dette blir fakturaene anvist av 

teknisk sjef (som budsjetteier) og oversendt økonomikontoret for utbetaling. For øvrig skjer 

fakturabehandlingen etter kommunens ordinære rutiner for dette. I intervju ble det uttrykt at 

dette systemet fungerer greit samt at økonomisystemet i seg selv setter begrensninger i 

forhold til hvem som kan gjøre hva (attestere, anvise og utbetale). 
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Vår kontroll av utvalgte utbetalinger viser at fakturaene attesteres og anvises av personer med 

slik fullmakt. Videre viser vår kontroll at utbetalingene attesteres av en person og anvises av 

en annen person.   

 

Avvikshåndtering 

I intervju ble det opplyst at avvik registreres av kommunen som på sin side tilskriver innleid 

konsulent om avvik(ene). Eksempel på avvik som ble nevnt i intervju var «ting som må 

gjøres», men som ikke er priset inn i anbudene. 

 

Avslutning 

Ved avslutning av et investeringsprosjekt skjer det en formell overlevering med befaring og 

utarbeiding av eventuell mangelliste. I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det ofte 

forekommer at det blir utarbeidet mangellister. 

 

I kommunens økonomi- og finansreglement framgår det at fullstendig prosjektregnskap skal 

avsluttes så snart som mulig etter at prosjektet er ferdigstilt og overtatt av kommunen. I 

intervju ble det opplyst at det er vanlig å utarbeide slike sluttregnskap.  

 

I intervju ble det opplyst at det ikke er vanlig å utarbeide noen sluttrapport. 

 

Evaluering 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at teknisk etat har praksis for å evaluere de 

gjennomførte investeringer. I intervju ble det videre opplyst at teknisk etat sin erfaring er at 

gjennomføringen av prosjektene «har gått veldig bra» de siste årene. I intervju ble det 

imidlertid pekt på at kommunen må bli bedre til å følge opp de innleide konsulentene. 

 

Arkivering 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at all korrespondanse i forbindelse med 

investeringsprosjekter blir journalført og arkivert i kommunens sak- og arkivsystem ePhorte.  

I intervju ble det videre opplyst om at alle dokumenter knyttet til investeringsprosjekter blir 

arkivert i kommunens arkiv. Imidlertid ble det også opplyst om at dokumenter knyttet til 

anskaffelsesprosessen blir arkivert delvis hos kommunen og delvis hos innleide konsulenter.  

 

 

B) To utvalgte investeringsprosjekt 

 

Idrettshallen – Ny kledning 

Revisjonen har blitt opplyst om følgende: 

 

Det er ikke utarbeidet et fullstendig forprosjekt for denne investeringen. Prosjektet er 

imidlertid beskrevet i kommunens klima- og energiplan og i kommunens vedlikeholdsplan for 

kommunale bygg. Det er også utarbeidet et kostnadsoverslag (kostnadsestimat). Dette er 

utarbeidet av innleid arkitekt. 

 

Det er ikke utarbeidet en egen prosjektplan for denne investeringen. Det er heller ikke 

utarbeidet noen framdriftsplan. Imidlertid er prosjektets framdrift satt til tre år i kommunens 

investeringsplan. 
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Det er ikke utarbeidet noen risikovurdering for denne investeringen. 

 

Det er nedsatt en prosjektgruppe for denne investeringen. Prosjektgruppa består av 

medlemmene i teknisk utvalg. Revisjonen har videre blitt opplyst om at det er leder for 

teknisk utvalg som er prosjektleder for dette investeringsprosjektet. 

Byggeleder for prosjektet er innleid arkitekt. 

 

Dette investeringsprosjektet er fast tema på møtene i teknisk utvalg, som avholder møter om 

lag syv ganger i året. Det skrives protokoll fra disse møtene. Kommunen har framlagt 

eksempel på slik protokoll. I tillegg avholdes det byggemøter og befaringer ved behov. Det 

skrives referat fra disse møtene/befaringene. Kommunen har framlagt eksempel på slikt 

referat. 

 

Entreprenøren sender avviksmelding til kommunen ved behov. Kommunen har framlagt 

eksempel på slik avviksmelding. 

 

Teknisk utvalg orienteres løpende om den økonomiske utviklingen i prosjektet. I tillegg 

orienteres formannskapet om dette gjennom tertialmeldingen og årsberetningen. 

 

Det er representant ved servicekontoret som attesterer og konterer fakturaene for prosjektet. 

Deretter blir fakturaene anvist av teknisk sjef. Revisjonen har videre blitt opplyst om at 

kommunens fakturasystem ikke gir adgang til anvisning før fakturaene har blitt attestert. 

Utbetalingene skjer gjennom kommunens remitteringssystem. I tilfeller der det er usikkerhet 

eller uenighet om fakturaen(e) sendes disse til innleid konsulent (arkitekt) for anmerkning og 

kontroll før kontering gjøres. 

 

De som berøres av prosjektet har blitt involvert gjennom teknisk utvalg og teknisk etat. 

 

Det føres eget prosjektregnskap for dette investeringsprosjektet. Kommunen har framlagt 

dokumentasjon som viser at prosjektet har eget prosjektregnskap med eget ansvarsnummer. 

 

Prosjektet evalueres i teknisk utvalg ved behov. I den sammenheng beskrives blant annet 

kommunens erfaringer med entreprenør, innleid konsulent og prosjektgruppa. 

 

 

Nytt servicebygg - Kirkegården 

Revisjonen har blitt opplyst om følgende: 

 

Det er utarbeidet et forprosjekt for denne investeringen. Tilsendt dokumentasjon viser at 

forprosjektet omfatter alternativer for prosjektet samt kostnadsoverslag. Tilsendt 

dokumentasjon viser også at det er utarbeidet en overordnet framdriftsplan. 

 

Det er ikke utarbeidet noen prosjektplan for dette prosjektet. 

 

Det er ikke utarbeidet noen risikovurdering for denne investeringen. 

 

Det er nedsatt en egen prosjektgruppe for dette prosjektet. Denne består av tre politisk valgte 

medlemmer fra kirkerådet, kirkeverge samt teknisk sjef. Prosjektleder er representant fra 

kirkerådet. Byggeleder for prosjektet er teknisk sjef.  
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Det avholdes møter i prosjektgruppa. I tillegg avholdes det byggemøter. På disse møtene 

deltar representanter fra kirkerådet, kirkeverge, byggeleder samt andre etter behov, for 

eksempel kommuneplanleggeren. Revisjonen har videre blitt opplyst om at det skrives referat 

fra disse møtene. Kommunen har tilsendt revisjonen dokumentasjon som viser at så er tilfelle. 

 

Teknisk utvalg blir regelmessig orientert om prosjektet på dets møter. I tillegg blir 

formannskapet orientert gjennom tertialrapporter samt gjennom årsberetningen 

 

Entreprenøren sender avviksmelding til kommunen ved behov. Kommunen har framlagt 

eksempel på slik avviksmelding. 

 

Det er representant ved servicekontoret som attesterer og konterer fakturaene for prosjektet. 

Deretter blir fakturaene anvist av teknisk sjef. Revisjonen har videre blitt opplyst om at 

kommunens fakturasystem ikke gir adgang til anvisning før fakturaene har blitt attestert. 

Utbetalingene skjer gjennom kommunens remitteringssystem. I tilfeller der det er usikkerhet 

eller uenighet om fakturaen(e) sendes disse til innleid konsulent (arkitekt) for anmerkning og 

kontroll før kontering gjøres. 

 

De som berøres av investeringen er representert gjennom kirkeverge og prost. 

 

Dette investeringsprosjektet inngår i eget prosjektregnskap for kirkegården. Kommunen har 

framlagt dokumentasjon som viser at dette prosjektet har eget prosjektregnskap med eget 

ansvarsnummer. 

 
2.1.3 Vurderinger 

Rådmannen skal påse at virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll. Dette innebærer 

blant annet at rådmannen har ansvar for å sikre at kommunale investeringsprosjekter er 

underlagt tilstrekkelig styring og kontroll.  

 

Et viktig element i en slik kontroll er nedskrevne rutiner. Vår undersøkelse viser at 

kommunen har nedskrevne rutiner som er ment å foreskrive hvordan investeringsprosjekter 

skal håndteres. Vi viser i den sammenheng til kommunens økonomireglement og kommunens 

prosjekthåndbok.  

 

Et annet viktig element i en slik kontroll er økonomi- og budsjettstyringen. Kommunestyrets 

bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og rådmannen skal 

rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter i forhold til vedtatt 

budsjett. Vår undersøkelse viser at rådmannen jevnlig rapporterer til formannskapet og 

kommunestyret om blant annet den økonomiske utviklingen i investeringsprosjektene. Dette 

skjer gjennom tertialrapportene og årsberetningen. I den sammenheng gis kommunestyret 

også forklaringer på eventuelle avvik. Imidlertid viser vår undersøkelse at kommunens 

avlagte investeringsregnskap har hatt avvik (merforbruk eller mindreforbruk) sett i forhold til 

regulert budsjett i samtlige av de tre siste årene (2012-2014). Ved avvik skal kommunestyret 

vedta budsjettreguleringer, jf. kommunens økonomi- og finansreglement. Vår undersøkelse 

viser at dette ikke fullt ut har skjedd de tre siste årene. Det er videre slik at fakturaer til 

kommunen fra entreprenørene skal håndteres på en forsvarlig måte. Vår undersøkelse viser at 

så er tilfelle. 
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I forbindelse med planlegging av investeringsprosjekter bør det gjennomføres 

risikovurderinger. Vår undersøkelse viser at kommunen ikke har praksis for dette. Dette betyr 

at kommunen ikke har praksis for å kartlegge eventuelle framtidige feil, mangler og avvik 

som kan påvirke gjennomføringen av investeringsprosjektene. I dette ligger det videre at 

kommunen ikke har etablert rutiner for å kartlegge områder eller faktorer som kan ha negative 

konsekvenser for kommunens investeringsprosjekter, herunder mulige økonomiske 

konsekvenser.  

 

Det bør utarbeides en prosjektplan som beskriver hvilke aktiviteter og ressurser som er 

nødvendige for å nå de fastsatte målene for prosjektet. Vår undersøkelse viser at kommunen 

ikke har praksis for å utarbeide fullstendige prosjektplaner for sine investeringsprosjekt. Vår 

undersøkelse viser videre at kommunen kun delvis har praksis for å utarbeide framdriftsplaner 

samt at kommunen kun delvis har praksis for å utarbeide forprosjekt. At kommunen kun 

delvis har praksis for å utarbeide forprosjekt er ikke i tråd med kommunens bestemmelser om 

dette i kommunens økonomireglement. Vår undersøkelse viser at det utarbeides 

kostnadsoverslag for alle investeringsprosjekt. 

 

Det bør være lagt opp til en periodisk gjennomgang av framdriftsplanen for prosjektet, og 

avvik fra framdriftsplanen bør identifiseres og vurderes. Vår undersøkelse viser at kommunen 

har praksis for å vurdere framdriften i investeringsprosjektene. 

 

Det bør være etablert klart definerte ansvarsforhold og rapporteringsrutiner i prosjektet. Vår 

undersøkelse viser at kommunen definerer ansvarsforhold for hvert prosjekt. Vår 

undersøkelse viser videre at det er etablert rapporteringsrutiner for de undersøkte 

investeringsprosjektene, herunder rapportering fra entreprenører til kommunen. 

 

Når prosjektet avsluttes skal overtakelsesprotokoll signeres og regnskapet skal lukkes. Vår 

undersøkelse viser at dette er praksis i kommunen. 

 

Kommunen bør evaluere prosjektet for å sikre kontinuerlig forbedring i sin prosjektstyring. 

Vår undersøkelse viser at kommunen har praksis for dette. 

 

2.1.4 Konklusjon 

Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp kommune i all hovedsak håndterer 

investeringsprosjektene på en betryggende måte, i prosjektenes planleggings- og 

gjennomføringsfaser. 
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2.2 Etterlever kommunen regelverket for offentlige anskaffelser? 

2.2.1 Revisjonskriterier 

 Konkurransen skal kunngjøres i henhold til reglene om offentlige anskaffelser 

 Det skal benyttes korrekt anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverket 

 Konkurransegrunnlaget skal inneholde de opplysninger som forskriften krever 

 Kvalifikasjonskrav skal brukes i henhold til regelverket 

 Tildelingskriterier skal brukes i henhold til regelverket 

 Tidsfristene skal være i henhold til regelverket 

 Anbudskonkurransen skal avsluttes i henhold til regelverket 

 Anskaffelsen skal protokollføres i henhold til regelverket 

2.2.2 Innkjøpspolitiske retningslinjer 

Data 

 

Nordkapp kommune har eget innkjøpsreglement. Dette er vedtatt av kommunestyret i oktober 

2013. I reglementet redegjøres det blant annet for viktige prinsipper for kommunens 

innkjøpsarbeid. I tillegg redegjøres det for framgangsmåtene for innkjøp for henholdsvis 

innkjøp under kr 100.000,-, innkjøp mellom kr 100.000,- og kr 500.000,-, innkjøp mellom kr 

500.000,- og kr 1.600.000,-, samt innkjøp over kr 1.600.000,-. 

 

Revisjonens kommentarer 

 

Revisjonen har ikke gjennomført en detaljert gjennomgang og vurdering av hvert enkelt punkt 

i kommunens innkjøpsreglement. Imidlertid synes reglementet å være et konstruktivt bidrag i 

kommunens arbeid med å sikre at reglene om offentlige anskaffelser blir etterlevd. 

Revisjonen vil likevel understreke at reglementet ikke er utfyllende, og at etterlevelse av 

bestemmelsene i reglementet ikke isolert sett bidrar til at regelverket for offentlige 

anskaffelser etterleves fullt ut. Brukerne av reglementet må derfor også støtte seg til 

bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

 

2.2.3 Øvre Damanlegg - Skipsfjorden 

Data 

 

Kommunen iverksatte utbedring av ulike damanlegg i kommunen i 2012 og 2013. Dette etter 

pålegg fra NVE. En av utbedringene var knyttet til Øvre damanlegg i Skipsfjorden. I 

opplysninger gitt av kommunen var de regnskapsførte utgiftene til denne utbedringen på kr 

5.018.176,-. Kommunen benyttet ekstern konsulent for gjennomføring av anskaffelsen 

(Norconsult). 

 

Kunngjøring: 

Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin 10. juni 2013.  
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Konkurransegrunnlag: 

I kunngjøringen er det vedlagt et konkurransegrunnlag. 

 

Hva som skal anskaffes: 

I kunngjøringen framgår det hvilken type arbeid anskaffelsen gjelder (bygge- og 

anleggsarbeid) og en kort beskrivelse av anskaffelsen (herunder rehabilitering av dam). En 

utdypende beskrivelse av anskaffelsen er gjort i konkurransegrunnlaget (herunder prosjektets 

art og omfang).  

 

Anskaffelsesprosedyre: 

I kunngjøringen framgår det at anskaffelsen skulle gjennomføres som en åpen 

anbudskonkurranse. I konkurransegrunnlaget framgår det imidlertid at anskaffelsen skulle 

gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse med forhandling.  

 

Kvalifikasjonskrav: 

I kunngjøringen er det angitt krav til leverandørenes kvalifikasjoner, herunder tilbydernes 

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

kvalifikasjoner. Hvilke nærmere krav som stilles framgår både av kunngjøringen og 

konkurransegrunnlaget.  

 

Når det gjelder økonomisk og finansiell kapasitet ble det krevd at tilbyder skal ha solid 

økonomi og skal vedlegge årsregnskap for de siste tre år eller tilsvarende dokumentasjon av 

foretakets omsetning, resultat og soliditet.  

 

Når det gjelder tekniske og faglige kvalifikasjoner ble det krevd at tilbyder har erfaring fra 

tilsvarende oppdrag. For å dokumentere dette kravet ble det blant annet krevd fremlagt 

dokumentasjon på at kompetansekrav til anleggsleder (for klasse 1) i henhold til forskrift til 

sikkerhet ved vassdragsanlegg er oppfylt, kopi av tilbyders sentralgodkjenning (i klasse 2 

eller høyere) i henhold til plan- og bygningsloven, oversikt over utstyr som tilbyder har 

tilgjengelig for å utføre arbeidet, foretakets viktigste leveranser innen de arbeider 

forespørselen omfatter for de siste 5 år og redegjørelse for foretakets kvalitetssikrings-

/styringssystem.  

 

Når det gjelder organisatorisk og juridisk stilling ble det krevd fremleggelse av firmaattest(er) 

eller tilsvarende dokument(er) for registrering av virksomheten fra det land der tilbyderen er 

registrert. 

 

I konkurransegrunnlaget framgår det videre at tilbyderne må levere inn skatteattest for skatt, 

skatteattest for merverdiavgift og egenerklæring om HMS.  

 

Kommunen har ikke dokumentert om tilbyderne oppfylte de oppgitte kvalifikasjonskrav og 

sendte inn den påkrevde dokumentasjon. 

 

Tildelingskriterier: 

I kunngjøringen framgår det at tilbudene skulle velges ut på bakgrunn av det økonomisk mest 

fordelaktige tilbud på bakgrunn av kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget. I 

konkurransegrunnlaget framgår det at utvelgelsen vil skje på bakgrunn av pris (med en 



Rutiner i investeringsprosjekter 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 27 

 

vekting på 70 %) og kvalitet (med en vekting på 30 %). Det gis også en nærmere beskrivelse 

av kriteriene i konkurransegrunnlaget. 

 

Om utforming av tilbud: 

I konkurransegrunnlaget framgår det en nærmere beskrivelse av hvordan tilbudene skulle 

utformes. 

 

Fristen for innlevering av tilbud: 

I kunngjøringen framgår det at fristen for mottak av tilbud var satt til 28. juni 2013 kl. 1500. 

Dette utgjør en frist på 18 kalenderdager. 

 

Om kontraktsbetingelser: 

I konkurransegrunnlaget redegjøres det nærmere for hva som skulle være 

kontraktsbetingelsene for anskaffelsen. 

 

Vedståelsesfrist: 

I kunngjøringen framgår det at vedståelsesfristen er fastsatt til tre måneder (fra dato og 

klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud). 

 

Tilbudsåpning: 

Det er ført protokoll fra åpningen av tilbudene. Av protokollen framgår det blant annet at 

tilbudsåpningen skjedde 1. juli 2013, at det var to representanter fra kommunen til stedet samt 

at det var kommet inn to tilbud. 

 

Vurderingen av tilbudene: 

Kommunen har ikke dokumentert hvordan tilbudene har blitt vurdert. Dette innebærer at 

kommunen heller ikke har dokumentert hvordan tilbudene har blitt vurdert (vektet) i forhold 

til de oppgitte tildelingskriteriene.  

 

Meddelelse om valg av tilbud: 

Kommunen har ikke dokumentert om leverandørene har blitt meddelt beslutningen om valgt 

leverandør. 

 

Karensperiode: 

Kommunen har ikke framlagt dokumentasjon som viser hva som eventuelt var den fastsatte 

karensperiode for den undersøkte anskaffelsen. 

 

Anskaffelsesprotokoll: 

Kommunen har ikke dokumentert at det er ført anskaffelsesprotokoll i forbindelse med denne 

anskaffelsen.  

 

 

 

 

 

 



Rutiner i investeringsprosjekter 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 28 

 

Vurderinger 

 

Anskaffelsen gjelder leveranser som er knyttet til kommunens system for leveranse av 

drikkevann, jf. forsyningsforskriften § 1-3 første ledd bokstav a nr. 4.
38

 I utgangspunktet 

kommer derfor forsyningsforskiften til anvendelse. Imidlertid er det slik at kommuner er 

unntatt fra virkeområdet for forskriften, jf. forsyningsforskriften § 1-2 (2), jf. § 4-1 bokstav a. 

Dette betyr at det er anskaffelsesforskriften som kommer til anvendelse på denne 

anskaffelsen.  

 

Et neste spørsmål er hvorvidt denne anskaffelsen skal regnes som en bygge- og 

anleggskontrakt, varekontrakt eller tjenestekontrakt. Dette har blant annet betydning for 

hvilken del av anskaffelsesforskriften som kommer til anvendelse. I kunngjøringen på Doffin 

er anskaffelsen klassifisert som en bygge- og anleggskontrakt. Revisjonen er enig i dette. Det 

neste spørsmål som reiser seg er hvilken del av anskaffelsesforskriften som gjelder, noe som 

blant annet beror på anskaffelsens verdi. Det er anskaffelsens samlede verdi som skal legges 

til grunn, jf. anskaffelsesforskriften § 2-3 (1). I dette tilfellet er anskaffelsesverdien på om lag 

5 millioner kroner, noe som er under EØS-terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter, 

som i 2012/2013 var på 40 mill. kroner eks. mva. Anskaffelsens verdi er over nasjonal 

terskelverdi på kr 500.000. Dette betyr at det er anskaffelsesforskriften del I og del II som 

kommer til anvendelse. Revisjonen legger dette til grunn i vurderingene nedenfor. 

 

Konkurransen skal kunngjøres i henhold til reglene om offentlige anskaffelser. I 

anskaffelsesforskriften § 9-1 (3) framgår det at anskaffelser som omfattes av 

anskaffelsesforskriften del II skal kunngjøres i Doffin. Vår undersøkelse viser at anskaffelsen 

er kunngjort i Doffin. Anskaffelsen er derfor kunngjort på riktig måte. Revisjonen har ikke 

noen merknader til dette. 

 

Kunngjøringen skal inneholde de opplysninger som forskriften krever. I 

anskaffelsesforskriften § 8-1 framgår det at kunngjøringen (og eventuelt konkurranse-

grunnlaget) skal beskrive hva som skal anskaffes, hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, 

hvordan konkurransen skal gjennomføres (herunder kriterier for valg av tilbud), hvordan 

tilbudene skal utformes, endelig frist for mottak av tilbud (dato og klokkeslett) samt hvilke 

alminnelige eller spesielle kontraktsbetingelser som gjelder for oppdraget. Vår undersøkelse 

viser at kommunens kunngjøring og konkurransegrunnlag i den undersøkte anskaffelsen 

inneholder de opplysninger som anskaffelsesforskriften krever. Revisjonen har derfor ikke 

noen merknader til dette. 

 

Det skal benyttes korrekt anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverket. I 

anskaffelsesforskriften § 5-1 framgår det at anskaffelser som er omfattet av 

anskaffelsesforskriften del II skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller 

ved konkurranse med forhandling. Vår undersøkelse viser at det i kunngjøringen er oppgitt at 

anskaffelsen skal skje som en åpen anbudskonkurranse. I konkurransegrunnlaget framgår det 

imidlertid at anskaffelsen skulle gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse med 

forhandling. Revisjonen har ikke fått oversendt dokumentasjon fra kommunen som kan vise 

om anskaffelsen enten skjedde som åpen anbudskonkurranse eller konkurranse med 

forhandling. På bakgrunn av dette har ikke revisjonen fullt ut kunnet vurdere hvorvidt 

kommunen har benyttet riktig anskaffelsesprosedyre for denne anskaffelsen. Revisjonen vil 

videre bemerke at anskaffelsesregelverket ikke omtaler prosedyren «åpen anbudskonkurranse 

                                                 
38

 Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester). 



Rutiner i investeringsprosjekter 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 29 

 

med forhandling». Dersom kommunen ønsket å gjennomføre en konkurranse med forhandling 

ville den riktige benevnelsen i kunngjøring eller konkurransegrunnlag være «konkurranse 

med forhandling». Revisjonen vil også påpeke at det ikke er tillat å gjennomføre 

forhandlinger ved en åpen anbudskonkurranse. Det er kun tillatt å foreta avklaringer eller rette 

åpenbare feil, jf. anskaffelsesforskriften § 12-1.  

 

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

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

leverandørenes tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Det framgår 

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

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

undersøkelse viser at de kvalifikasjonskrav som kommunen har stilt oppfyller de krav som 

framgår av anskaffelsesforskriften. Det er videre slik at de kvalifikasjonskrav som stilles skal 

framgå av kunngjøringen eller av et eget kvalifikasjonsgrunnlag, jf. anskaffelsesforskriften § 

8-5. Vår undersøkelse viser at så er tilfelle. Kommunen har imidlertid ikke framlagt 

dokumentasjon som viser at leverandørene oppfylte de oppgitte kvalifikasjonskravene. På 

bakgrunn av dette har ikke revisjonen fullt ut kunnet vurdere hvorvidt kvalifikasjonskravene 

er anvendt i henhold til regelverket. 

 

Inntil 1. juli 2015 stilte anskaffelsesforskriften § 8-8 krav om at oppdragsgivere skulle kreve 

at leverandører sammen med sine tilbud la fram HMS-erklæring. Den undersøkte anskaffelsen 

skjedde sommeren 2013, noe som innebærer at denne bestemmelsen gjaldt på det tidspunkt 

den undersøkte anskaffelsen ble gjennomført. Vår undersøkelse viser at kommunen har stilt 

krav om slik dokumentasjon. Imidlertid har ikke kommunen dokumentert at leverandørene 

har lagt fram slik dokumentasjon. Det er heller ikke dokumentert om kommunen har vurdert 

disse forhold. Dette gjør at revisjonen ikke fullt ut har kunnet vurdere dette forholdet. 

Revisjonen vil imidlertid bemerke at dersom leverandører ikke la fram slik dokumentasjon 

skulle de vært avvist fra konkurransen, jf. anskaffelsesforskriften § 11-10 (1) bokstav c. 

Alternativt kunne det gis en tilleggsfrist for å ettersende slik dokumentasjon, jf. 

anskaffelsesforskriften § 11-10 (1) bokstav c, jf. § 12-3 (tilleggsfrist for ettersending av 

dokumenter).  

 

I følge anskaffelsesforskriften § 8-7 (1) skal oppdragsgiver kreve at samtlige norske 

leverandører fremlegger skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt.
39

 Vår 

undersøkelse viser at kommunen har stilt krav om slik dokumentasjon. Imidlertid har ikke 

kommunen dokumentert at leverandørene har lagt fram slik dokumentasjon. Kommunen har 

heller ikke dokumentert om kommunen har vurdert disse forhold. Dette gjør at revisjonen 

ikke fullt ut har kunnet vurdere dette forhold. Revisjonen vil imidlertid bemerke at dersom 

leverandører ikke legger fram slik dokumentasjon skal de avvises fra konkurransen, jf. 

anskaffelsesforskriften § 11-10 (1) bokstav b. Alternativt kan det gis en tilleggsfrist for å 

ettersende slik dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 11-10 (1) bokstav b, jf. § 12-3 

(tilleggsfrist for ettersending av dokumenter).  

 

Tildelingskriterier skal brukes i henhold til regelverket. I følge anskaffelsesforskriften § 13-2 

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

eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. Dersom tildelingen av 

kontrakten skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal det benyttes 

kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kan for eksempel være kvalitet, 

                                                 
39

 Inntil 1. juli 2015 gjaldt dette kravet for anskaffelser over kr 100.000. Fra 1. juli 2015 gjelder dette kravet for 

anskaffelser over kr 500.000. 
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pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, 

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

ferdigstillelse. Vår undersøkelse viser at kommunen har benyttet kriterier som forskriften 

tillater. Det er videre slik at alle kriterier som vil bli lagt til grunn skal oppgis i kunngjøringen 

eller konkurransegrunnlaget. Vår undersøkelse viser at så er tilfelle. Der oppdragsgiver på 

forhånd har bestemt seg for prioriteringen eller vektingen av kriteriene skal dette angis i 

kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Vår undersøkelse viser at så er tilfelle. Imidlertid 

har ikke kommunen dokumentert hvordan tilbudene har blitt vurdert. Dette gjør at revisjonen 

ikke fullt ut har kunnet vurdere kommunens bruk av tildelingskriterier. 

 

Tidsfristene skal være i henhold til regelverket. I følge anskaffelsesforskriften § 10-1 skal frist 

for forespørsel om deltakelse og innlevering av tilbud fastsettes slik at leverandørene får 

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

og beregninger. Det er altså ikke gitt noen absolutt minimumsfrist for anskaffelser som følger 

anskaffelsesforskriften del II. Hva som er «tilstrekkelig tid», må vurderes konkret for den 

enkelte anskaffelse.
40

 Anskaffelsens art, størrelse og kompleksitet vil dermed ha betydning. 

Det følger også av kravet til konkurranse i anskaffelsesloven § 5 at anskaffelsen må 

gjennomføres på en slik måte at potensielle leverandører gis en reell mulighet til å delta.
41

 I 

henhold til forholdsmessighetsprinsippet bør fristen være lenger jo mer omfattende og 

kompleks anskaffelsen er.
42

 I den undersøkte anskaffelsen var fristen for å komme med tilbud 

satt til 18 kalenderdager. En gjennomgang av praksis i Klagenemnda for offentlige 

anskaffelser viser at nemnda har godtatt tidsfrister ned mot 14 (kalender)dager. Revisjonen 

vurderer det derfor slik at kommunens fastsatte tidsfrist for denne anskaffelsen er innenfor 

kravet om tilstrekkelig tid.  

 

I følge anskaffelsesforskriften § 10-2 (1) skal oppdragsgiver fastsette en vedståelsesfrist, som 

angir den tiden tilbudene er bindende. Fristen skal angis med dato og klokkeslett. Den bør 

ikke settes lengre enn det som er nødvendig av hensyn til behandlingen av tilbudene.  Dersom 

ikke annet fremgår av konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen, utløper vedståelsesfristen 

kl. 24.00, 30 dager etter tilbudsfristens utløp. I den undersøkte anskaffelsen er det oppgitt at 

vedståelsesfristen er fastsatt til tre måneder (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av 

tilbud). Til dette vil revisjonen bemerke at kommunen ikke direkte og uttrykkelig har oppgitt 

vedståelsesfristen i dato og klokkeslett. jf. «fra dato og klokkeslett …» i kunngjøringen.  

Imidlertid er det ingen innholdsmessig tvil om hva som er den fastsatte vedståelsesfristen 

(herunder dato og klokkeslett). Et neste spørsmål blir om den frist som er satt er lengre enn 

det som er nødvendig. Hva som er «lengre enn det som er nødvendig» må vurderes i det 

enkelte tilfelle. Revisjonen har ikke klart å finne klare holdepunkter om dette verken i praksis 

fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser eller i faglitteraturen. Revisjonen vil imidlertid 

bemerke at det finnes saker behandlet av Klagenemnda der faktum viser vedståelsesfrist på 

opptil seks måneder, uten at Klagenemnda har vurdert dette nærmere.
43

 Revisjonen vurderer 

det derfor slik at den fastsatte vedståelsesfrist på tre måneder ikke er lengre enn nødvendig. 

 

 

 

                                                 
40

 Se Marianne H. Dragsten; Offentlige anskaffelser – Regelverk, praksis og løsninger (2013), på side 436-437. 

Se også Kofa-sak 2005/13 premiss 36. 
41

 Se Marianne H. Dragsten; Offentlige anskaffelser – Regelverk, praksis og løsninger (2013), på side 437. Se 

også Kofa-sak 2008/83 premiss 22. 
42

 Fornyings- og administrasjonsdepartementet; Veileder i reglene om offentlige anskaffelser (2013), på side 155 
43

 Se Kofa-sak 2014/92 premiss 2. 
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Oppdragsgiver skal fastsette en karensperiode, jf. anskaffelsesforskriften 13-3 andre ledd. 

Karensperioden er tiden mellom valg av leverandør og det tidspunkt oppdragsgiver lovlig kan 

inngå kontrakt med den valgte leverandøren. For leverandørene representerer karensperioden 

en periode for å vurdere lovligheten av anskaffelsen. Karensperioden kan derfor til en viss 

grad anses som en klagefrist. Kommunen har ikke framlagt dokumentasjon som viser hva som 

var karensperioden for den undersøkte anskaffelsen. Revisjonen har derfor ikke kunnet 

vurdere dette forholdet noe nærmere. 

 

Anbudskonkurransen skal avsluttes i henhold til regelverket. I henhold til 

anskaffelsesforskriften § 13-3 skal oppdragsgiver meddele sin beslutning om hvem som skal 

tildeles kontrakt eller rammeavtale til alle berørte leverandører i rimelig tid før kontrakten 

eller rammeavtalen inngås.  Meddelelsen skal være skriftlig og gis samtidig til alle berørte 

leverandører. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget etter § 11-14 

(oppdragsgivers begrunnelsesplikt) første ledd, og opplyse om karensperioden. Oppdragsgiver 

behøver ikke å sende slik meddelelse der det kun har vært èn leverandør som har levert inn 

tilbud. I den undersøkte anskaffelsen var det to leverandører som leverte inn tilbud. 

Kommunen skulle derfor ha sendt meddelelse vedrørende valg av tilbud. Imidlertid har 

kommunen ikke dokumentert at det er sendt meddelelse til leverandørene knyttet til den 

undersøkte anskaffelsen. Dersom kommunen ikke har sendt slik meddelelse representerer 

dette et brudd på anskaffelsesforskriften § 13-3. 

 

Anskaffelsen skal protokollføres i henhold til regelverket. I henhold til anskaffelsesforskriften 

§ 3-2 skal oppdragsgiver føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eks. 

mva. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av 

forskriftens vedlegg 4 (anskaffelser over kr 500.000). Kommunen har ikke framlagt en slik 

anskaffelsesprotokoll. Dersom kommunen ikke har ført en slik protokoll representerer dette et 

brudd på anskaffelsesforskriften § 3-2. 

 

Avslutningsvis er det revisjonens vurdering at kommunen i liten grad har kunnet dokumentere 

hvordan anskaffelsen har funnet sted etter tidspunktet for kunngjøringen av anskaffelsen.  

Dette representerer brudd på de grunnleggende prinsippene om etterprøvbarhet og 

gjennomsiktighet, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5 tredje ledd. Revisjonen vil spesielt 

bemerke den klare svakhet at kommunen ikke har framlagt dokumentasjon på hvordan de 

innkomne tilbud har blitt vurdert. Revisjonen vil i den sammenheng minne om at kommunen 

som oppdragsgiver fortløpende skal sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et 

klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet, jf. 

anskaffelsesforskeriften § 3-1 (7).  I dette ligger det et indirekte krav til arkivplikt.  

 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor konkluderer revisjonen med at anskaffelsen har 

skjedd i tråd med anskaffelsesregelverket fram til og med kunngjøringen av anskaffelsen. For 

tidspunktet etter kunngjøring mangler revisjonen i stor grad dokumentasjon som gjør oss i 

stand til å vurdere anskaffelsens riktighet.  
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2.2.4 Vannbehandling – Nordmanseth (2013) 

Data 

 

Vannbehandlingsanlegget ved Nordmanseth har vært gjenstand for ombygging og fornying av 

pumper og rensesystem for å ivareta nødvendig beredskap, samt myndighetskrav i forhold til 

folkehelse.
44

 Kommunen gjennomførte et prosjekt knyttet til dette i 2012. Utgiftene i 2012 var 

budsjettert og regnskapsført til 2,5 millioner kroner.
45

  

 

Kommunen gjennomførte en videreføring av dette prosjektet i 2013. Dette prosjektet gjelder 

(minst) fire leveranser. Den ene leveransen gjelder levering av montasje av rør og tanker (kr 

421.391 eks. mva.). Den andre leveransen gjelder levering av fire stk. tanker (kr 812.440). 

Det er uklart om prisen for denne leveransen er inkludert mva. eller ikke. Revisjonen legger 

til grunn at denne prisen er eks. mva. Den tredje leveransen gjelder levering av to stk. 

kullfiltermasse (kr 273.960 eks. mva.). Den fjerde leveransen gjelder innleie av bistand til 

blant annet koordinering av montasjearbeidet og bistand knyttet til innkjøp relatert til dette 

prosjektet. Ifølge inngått kontrakt med konsulent utgjør innkjøp av disse tjenestene om lag kr 

170.500 eks. mva. Til sammen utgjør disse leveransene en samlet verdi på om lag 1.7 

millioner kroner eks. mva. I et tilsendt dokument fra kommunen til revisjonen framgår det at 

anslått totalkostnad for prosjektet ville bli om lag 1,9 millioner kroner. Prosjektet hadde en 

budsjettert ramme på 1,5 millioner kroner. Opplysninger gitt av kommunen viser at prosjektet 

hadde en faktisk utgift på kr 1.479.192,-.
46

 Revisjonen legger til grunn at denne summen ikke 

inkluderer kommunens kjøp av bistandstjenester. Samlet sett legger revisjonen til grunn at de 

nevnte innkjøpene i alle fall er over 1,6 millioner kroner eks. mva.  

 

Revisjonen har vurdert hvorvidt prosjektene i 2012 og 2013 skal sees i sammenheng. 

Revisjonen har konkludert med at prosjektet i 2013 kan vurderes for seg. Dette vil imidlertid 

ikke ha noen betydning for hvilke regelsett som gjelder for anskaffelsen (jf. blant annet 

vurderingene nedenfor vedrørende anskaffelsens verdi). Vår undersøkelse gjelder derfor 

innkjøpene som ble gjort i 2013. 

 

Kunngjøring: 

På bakgrunn av de opplysninger som kommunen har gitt revisjonen, er det på det rene at de 

fire ovenfor nevnte anskaffelsene ikke har vært kunngjort i Doffin. Revisjonens søk i dette 

registeret viser det samme. 

 

Ifølge dokumenter oversendt fra kommunen framgår det at det er innhentet tilbud fra flere 

leverandører for henholdsvis montasje av tanker, kjøp av kullfiltermasse og kjøp av tanker 

(såkalte direkte anskaffelser). Kommunen har ikke dokumentert at det er innhentet flere tilbud 

vedrørende anskaffelse av konsulentbistand. 

 

Kommunen anfører at (verdien for) hver av de fire innkjøpene skal vurderes hver for seg, og 

med andre ord skal vurderes som fire selvstendige anskaffelser. Videre anfører kommunen at 

anskaffelsene er gjennomført som begrensede konkurranser, med direkte henvendelse til 

prekvalifiserte leverandører.  På bakgrunn av dette hevder kommunen at disse innkjøpene 
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 Nordkapp kommune; Årsberetning 2013, på side 5. 
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 Nordkapp kommune; Årsberetning 2012, på side 5. 
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 Jf. brev til revisjonen fra teknisk sjef i Nordkapp kommune. 
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ikke er underlagt kunngjøringsplikt i Doffin, og at kommunen har oppnådd den konkurranse 

den var ute etter.  

 

Kommunen anfører følgende:
47

 

 

«Tanker og rør: 

 

Her er entreprisen som en begrenset tilbud/anbudskonkurranse der vår konsulent har 

invitert de firmaene som er leverandør av slike tanker i bransjen til og gi tilbud.  De er 

tilskrevet med grunnlag og tegninger. Dette er helt spesielle leveranser der det er få 

men kjente aktører og disse er invitert ved prekvalifisering gjennom vår konsulenter 

som har prosjektert et 10 talls slike prosjekter og dermed kjenner alle aktørene i 

markedet.    

 

En nasjonal og to utenlandske firmaer har gitt pris på dette så det har vært en 

konkurranse og ikke en direkteanskaffelse som konklusjon. Vi nakker her om 4 stk. helt 

spesielle og gitte kullfiltertanker med rør og sluser for vannbehandling direkte ut i 

vårt forsyningsnett.  De aktørene som er leverandører på markedet (svært begrenset) 

og som har kompetanse er blitt kontaktet og invitert for og kunne gi tilbud.  Som det 

framkommer så er det et norsk og to utenlandske som har gitt pris og dermed har vi 

oppnådd den konkurransen vi var ut etter. Tanker og rør inkl. konsulent er også under 

terskelverdien.» 

 

Kullfiltermasse: 

 

Når det gjelder terskelverdier så må man se på kullfiltermassen som en egen sak og er 

levert som ovenfor som begrenset konkurranse der også de som er leverandører på 

markedet har fått mulighet til og gi pris. Som det framkommer så var det stor forskjell 

på laveste og høyest tilbyder der lavest ble valgt med direkte levering til kommunen.  

Så også her er vi uenig at dette er direkteanskaffelse men en begrenset konkurranse på 

helt spesielle leveranser der de som er i bransjen har fått muligheten til og levere pris.  

Den er også isolert sett under terskelverdien og i alle fall under terskelverdi off. 

anskaffelser.» 

 

Konkurransegrunnlag: 

Det foreligger ikke dokumentasjon som viser at kommunen har utarbeidet 

konkurransegrunnlag for disse anskaffelsene. 

 

Hva som skal anskaffes: 

Kommunen har framlagt dokumentasjon som viser at de inviterte leverandørene ble informert 

om hva som skulle anskaffes.  

 

Anskaffelsesprosedyre: 

På bakgrunn av den informasjon som revisjonen har fått fra kommunen legger revisjonen til 

grunn at hver delanskaffelse er gjennomført som direkteanskaffelser. 
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Kvalifikasjonskrav: 

Det foreligger ikke dokumentasjon som viser at kommunen har stilt kvalifikasjonskrav (dette 

er heller ikke lovpålagt). 

 

Det foreligger ikke dokumentasjon som viser at kommunen har krevd HMS-egenerklæring fra 

leverandørene. Det foreligger heller ikke dokumentasjon som viser at kommunen har krevd 

skatteattest for skatt og skatteattest for merverdiavgift fra de norske leverandørene. 

 

Tildelingskriterier: 

Det foreligger ikke dokumentasjon som klart og entydig viser hvilke tildelingskriterier 

tilbudene skulle vurderes på bakgrunn av. Oversendt dokumentasjon viser imidlertid at 

tilbudene har blitt vurdert på bakgrunn av pris (laveste pris). 

 

Om utforming av tilbud: 

Det foreligger ikke dokumentasjon som viser krav til utformingen av tilbudene. 

 

Fristen for innlevering av tilbud: 

Det foreligger ikke dokumentasjon som viser fristen for innlevering av tilbud. 

 

Om kontraktsbetingelser: 

Det foreligger ikke dokumentasjon vedrørende kontraktbetingelser. 

 

Vedståelsesfrist: 

Det foreligger ikke dokumentasjon vedrørende vedståelsesfrist. 

 

Tilbudsåpning: 

Det foreligger ikke dokumentasjon vedrørende tilbudsåpning. 

 

Vurderingen av tilbudene: 

Kommunen har framlagt dokumentasjon som gir en oversikt over de innkomne tilbud samt 

valg av tilbud. Denne dokumentasjonen viser at tilbudene har blitt vurdert på bakgrunn av 

pris. Videre viser dokumentasjonen at de valgte tilbud hadde laveste pris. 

 

Meddelelse om valg av tilbud: 

Det foreligger ikke dokumentasjon vedrørende meddelelse til leverandørene om valg av 

tilbud. 

 

Karensperiode: 

Det foreligger ikke dokumentasjon vedrørende karensperiode. 

 

Anskaffelsesprotokoll: 

Kommunen har ikke framlagt dokumentasjon som viser at det er ført anskaffelsesprotokoll for 

anskaffelsene. 
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Vurderinger 

 

Anskaffelsen(e) gjelder leveranser som er knyttet til kommunens system for leveranse av 

drikkevann, jf. forsyningsforskriften § 1-3 første ledd bokstav a nr. 4.
48

 I utgangspunktet 

kommer derfor forsyningsforskiften til anvendelse. Imidlertid er det slik at kommuner er 

unntatt fra virkeområdet for forskriften, jf. forsyningsforskriften § 1-2 (2), jf. § 4-1 bokstav a. 

Dette betyr at det er anskaffelsesforskriften som kommer til anvendelse på denne 

anskaffelsen.  

 

Et neste spørsmål er hvorvidt denne anskaffelsen skal regnes som en bygge- og 

anleggskontrakt, varekontrakt eller tjenestekontrakt. Dette har blant annet betydning for 

hvilken del av anskaffelsesforskriften som kommer til anvendelse. Revisjonen legger til grunn 

at denne anskaffelsen er å regne som en bygge- og anleggskontrakt, jf. anskaffelsesforskriften 

§ 4-1 bokstav c. (se også anskaffelsesforskriften vedlegg 1 punkt (3)). 

 

Det neste spørsmål som reiser seg er hva som er anskaffelsens verdi. Kommunen anfører at de 

ulike innkjøpene skal vurderes hver for seg. I anskaffelsesforskriften § 2-3 (1) framgår det at 

anskaffelsens anslåtte verdi skal beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av «det 

samlede beløp» oppdragsgiver kan komme til å betale, eksl. mva. «for de kontrakter» som 

utgjør anskaffelsen. Når et bygge- og anleggsarbeid er inndelt i flere delarbeider som det skal 

inngås særskilte kontrakter for samtidig, skal den «anslåtte verdien av hvert delarbeid tas med 

i beregningen», jf. anskaffelsesforskriften § 2-3 (7).
49

 Dette er imidlertid ikke til hinder for at 

hver delanskaffelse (delkontrakt) kan kunngjøres hver for seg. Revisjonen legger med dette til 

grunn at verdiene av de fire innkjøpene skal sees under ett, som èn anskaffelse. Anskaffelsen 

har etter dette en samlet verdi på over 1,6 millioner kroner eks. mva. Dette betyr at 

anskaffelsens verdi er over nasjonal terskelverdi (kr 500.000,- eks. mva.), men under EØS-

terskelverdien for bygge- og anleggsarbeider (som var 40 millioner kroner i 2013). Dette 

betyr videre at denne anskaffelsen i utgangspunktet er regulert av anskaffelsesforskriften del I 

og del II.   

 

Hovedregelen er at konkurranser av den type og størrelsesorden det her er tale om skal 

kunngjøres i Doffin, jf. anskaffelsesforskriften § 9-1 (3). Kommunen har på sin side anført at 

denne anskaffelsen ikke er kunngjøringspliktig da den gjelder innkjøp av materialer og utstyr 

som kun få, men kjente, prekvalifiserte leverandører i markedet kan levere. Kommunen har 

videre anført at alle de kjente og prekvalifiserte leverandørene har blitt kontaktet med 

mulighet for å inngi tilbud og at kommunen dermed har gjennomført en konkurranse i tråd 

med regelverket. Oppsummert anfører kommunen at den har gjennomført lovlige direkte 

anskaffelser.  

 

Anskaffelsesforskriften innehar unntak som for enkelte tilfeller tillater at anskaffelser på den 

størrelsesorden som det her er tale om, skjer som direkte anskaffelser, altså uten kunngjøring i 

Doffin, jf. anskaffelsesforskriften § 2-1 (2). Spørsmålet blir dermed hvorvidt en eller flere av 

unntaksbestemmelsene i anskaffelsesforskriften § 2-1 (2) kommer til anvendelse på den 

undersøkte anskaffelsen. Revisjonen legger til grunn at unntaket i § 2-1 (2) bokstav f) (børs) 

ikke er relevant, og vurderer ikke denne nærmere.  

      Den første relevante unntaksbestemmelsen er etter dette at anskaffelsen «bare» kan 

«foretas hos èn leverandør i markedet, for eksempel av tekniske […] årsaker», jf. 

anskaffelsesforskriften § 2-1 (2) bokstav a. I faglitteraturen uttrykkes det at det stilles strenge 
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 Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester). 
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 Se KOFA-sak 2013/123, KOFA-sak 2012/76, KOFA-sak 2011/230 og KOFA-sak 2011/165. 
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krav til at det er godtgjort at det kun er èn leverandør som kan levere.
50

 Det kreves videre at 

det ikke er mulig å få ytelsen levert fra andre leverandører. Kommunen har anført at den via 

innleid konsulent har kontaktet de leverandørene i markedet som kan gjennomføre de 

etterspurte leveransene. At kommunen via sin konsulent har kontaktet flere enn èn leverandør, 

viser at det faktisk finnes flere aktuelle leverandører i markedet. Det er videre slik at en 

kommune ikke kan basere seg på erfaringer med tidligere leverandører da det alltid vil være 

en mulighet for at nye leverandører har kommet til i markedet. Man må altså legge til grunn at 

markedet er dynamisk. Kommunen kan heller ikke legge sin lit til at innleid konsulent fullt ut 

har oversikt over alle aktørene i markedet til enhver tid. Kommunen har etter dette ikke 

framlagt dokumentasjon som viser at det kun er èn leverandør i markedet som kan levere de 

av kommunen etterspurte «tekniske» leveranser. Revisjonen vurderer det derfor slik at nevnte 

unntaksbestemmelse ikke kommer til anvendelse.  

      Det andre aktuelle unntaket gjelder hvis «det foreligger et usedvanlig fordelaktig tilbud 

som gjør det mulig å anskaffe ytelser til en pris som ligger vesentlig under normale 

markedspriser, og en anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling ikke lar seg 

gjennomføre i det tidsrommet tilbudet foreligger», jf. anskaffelsesforskriften § 2-1(2) bokstav 

b. I faglitteraturen framgår det at det skal mye til for at bestemmelsen kommer til 

anvendelse.
51

 Tilsendte dokumenter fra kommunen viser at valgte leverandører hadde lavere 

priser enn prisene fra konkurrentene. For ett av innkjøpene kan det nok også være tale om «et 

usedvanlig tilbud» som ligger vesentlig under normal markedspris.
52

 For de andre tre 

innkjøpene, som utgjør det vesentlige av anskaffelsen, foreligger det etter revisjonens 

vurdering ikke usedvanlig fordelaktige tilbud. Videre har kommunen ikke godtgjort at en 

kunngjort konkurranse i Doffin ikke kunne ha vært gjennomført i det tidsrommet det nevnte 

usedvanlig fordelaktige tilbudet forelå. Revisjonen vurderer det derfor slik at nevnte 

unntaksbestemmelse ikke kommer til anvendelse.  

      Det tredje aktuelle unntaket gjelder det forhold at «anskaffelsen på grunn av uforutsette 

omstendigheter ikke kan utsettes i den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse», jf. 

anskaffelsesforskriften § 2-1 (2) bokstav c. Ett av grunnvilkårene for å kunne anvende denne 

unntaksbestemmelsen er at det foreligger «uforutsette omstendigheter», det vil si forhold som 

oppdragsgiver ikke har kontroll over.
53

 Dette kan for eksempel være force-majeure-lignende 

forhold som flom, brann, jordskjelv osv. Kommunen har ikke anført noen grunner for dette, 

men revisjonen registrerer at prosjektet anskaffelsene gjelder, omfatter bedring av 

drikkevannet i kommunen, i tråd med myndighetskrav. Spørsmålet blir dermed om dette kan 

vurderes som «uforutsett».  I den sammenheng registrerer revisjonen at prosjektet er inntatt i 

kommunens økonomiplan 2013-2016.
54

 Dette viser at prosjektet er resultat av en planlagt 

aktivitet, og ikke er et resultat av uforutsette hendelser. Videre legger revisjonen til grunn at 

en konkurranse gjennom kunngjøring i Doffin ikke ville tatt vesentlig lengre tid enn direkte 

henvendelser til de aktuelle leverandørene.  Revisjonen vurderer det derfor slik at nevnte 

unntaksbestemmelse ikke kommer til anvendelse. 

      Det fjerde aktuelle unntaket gjelder det forhold at «uforutsette omstendigheter gjør det 

nødvendig å utføre tilleggsytelser som er strengt nødvendige for kontraktens fullføring, 

forutsatt at tildelingen skjer til samme leverandør», jf. anskaffelsesforskriften § 2-1 (2) 

bokstav d. Det er på det rene at de undersøkte anskaffelsene ikke gjelder tilleggsytelser. 

Denne unntaksbestemmelsen kommer derfor ikke til anvendelse. 
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 Se Marianne H. Dragsten; Offentlige anskaffelser – Regelverk, praksis og løsninger (2013), på side 161. 
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 Kjøp av kullfiltermasse. 
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 Se Marianne H. Dragsten; Offentlige anskaffelser – Regelverk, praksis og løsninger (2013), på side 162. 
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 Nordkapp kommune; Årsbudsjett 2013 – Økonomiplan 2013-2016, på side 18. 
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      Det femte aktuelle unntaket gjelder det forhold at «det i en forutgående 

anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling ikke foreligger tilbud, eller de tilbud 

som foreligger ikke er egnet». For de undersøkte anskaffelsene har kommunen ikke 

gjennomført verken forutgående anbudskonkurranser eller forutgående konkurranser med 

forhandling. Denne unntaksbestemmelsen kommer derfor ikke til anvendelse.  

 

På bakgrunn av at ingen av unntaksbestemmelsene kommer til anvendelse er det 

anskaffelsesforskriften del I og del II som regulerer anskaffelsen. Revisjonens vurderinger 

nedenfor gjøres derfor på bakgrunn av dette. 

 

Anbudskonkurranser skal kunngjøres i henhold til reglene om offentlige anskaffelser. I 

anskaffelsesforskriften § 9-1 (3) framgår det at anskaffelser som omfattes av 

anskaffelsesforskriften del II skal kunngjøres i Doffin. Dette gjelder enten en anskaffelse skal 

gjennomføres som åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse 

med forhandling. Vår undersøkelse viser at anskaffelsen ikke er kunngjort i Doffin. I 

anskaffelsesforskriften § 4-1 bokstav q heter det at en anskaffelse hvor oppdragsgiver i strid 

med reglene i denne forskrift ikke har kunngjort konkurransen er å regne som en «ulovlig 

direkte anskaffelse». Å ikke ha kunngjort de undersøkte anskaffelsene i Doffin er dermed i 

strid med forskriftens krav. Dette betyr at kommunens anskaffelse av varer og tjenester 

knyttet til vannbehandling – Nordmanseth er gjennomført som en ulovlig direkte anskaffelse. 

Revisjonen vil i den sammenheng bemerke at ulovlige direkteanskaffelser representerer de 

mest alvorlige brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. I slike tilfeller kan en 

kommune (ved eventuell klagebehandling) idømmes overtredelsesgebyr dersom kommunen 

har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig, jf. anskaffelsesforskriften 22A-2 fjerde ledd.
55

  

 

Det skal benyttes korrekt anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverket. I 

anskaffelsesforskriften § 5-1 framgår det at anskaffelser som er omfattet av 

anskaffelsesforskriften del II skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse, eller 

ved konkurranse med forhandling. Vår undersøkelse viser at kommunen ikke har gjennomført 

konkurransen i henhold til noen av de tre nevnte anskaffelsesprosedyrene, men som (ulovlige) 

direkteanskaffelser. Kommunens anvendte anskaffelsesprosedyre er derfor ikke i tråd med 

regelverket. 

 

Kunngjøringen skal inneholde de opplysninger som forskriften krever. Vi har tidligere 

konkludert med at det ikke foreligger noen kunngjøring for denne anskaffelsen. Revisjonen 

har heller ikke blitt forelagt andre dokumenter som opplyser om de forhold som en 

kunngjøring skal inneholde.  

 

Kvalifikasjonskrav skal brukes i henhold til regelverket. Kommunen er imidlertid ikke pålagt 

å stille slike kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften § 8-4 (1). Revisjonen har ikke blitt 

forelagt dokumenter som viser at kommunen har stilt kvalifikasjonskrav for denne 

anskaffelsen. Revisjonen har ikke noen merknader til dette. 

 

Inntil 1. juli 2015 stilte anskaffelsesforskriften § 8-8 krav om at oppdragsgivere skulle kreve 

at leverandører sammen med sine tilbud la fram HMS-erklæring. Den undersøkte anskaffelsen 

skjedde i 2013, noe som innebærer at denne bestemmelsen gjaldt på det tidspunkt den 

undersøkte anskaffelsen ble gjennomført. Vår undersøkelse viser at kommunen ikke kan 
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dokumentere at leverandørene har framlagt slik erklæring. Revisjonen legger etter dette til 

grunn at kommunen ikke har krevd slik erklæring fra leverandørene. 

 

I følge anskaffelsesforskriften § 8-7 (1) skal oppdragsgiver kreve at samtlige norske 

leverandører fremlegger skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt.
56

 Vår 

undersøkelse viser at kommunen ikke kan dokumentere at de norske leverandørene har 

framlagt slike skatteattester. Revisjonen legger etter dette til grunn at kommunen ikke har 

krevd slike attester fra de norske leverandørene. 

 

Tildelingskriterier skal brukes i henhold til regelverket. I følge anskaffelsesforskriften § 13-2 

(1) skal tildelingen skje enten på basis av hvilket tilbud som er det mest økonomisk 

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

tildelingen av kontrakten skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal 

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

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

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

ferdigstillelse. Vår undersøkelse viser at kommunen via konsulent i all hovedsak har vektlagt 

pris i tilbudsforespørslene. Det er også angitt noen krav knyttet til funksjonsmessige 

egenskaper. Revisjonen vurderer det derfor slik at pris mest sannsynlig ikke har vært det 

eneste tildelingskriteriet. Vår undersøkelse viser videre at tilbudene i all hovedsak har blitt 

vurdert på bakgrunn av pris. Samlet sett vurderer revisjonen at bruken av tildelingskriterier 

ikke fullt ut er i tråd med anskaffelsesforskriftens krav. Dette på bakgrunn av at bruken av 

tildelingskriterier ikke framstår som klare og entydige.  

 

Tidsfrist for innlevering av tilbud skal være i henhold til regelverket. For anskaffelser etter 

anskaffelesforskriften del II skal tidsfristen være slik at «leverandørene får tilstrekkelig tid til 

å innhente nødvendig dokumentasjon, og foreta nødvendige undersøkelser og beregninger», 

jf. anskaffelsesforskriften § 10-1. Vår undersøkelse viser at det ikke er angitt noen eksakt frist 

i tilbudsforespørslene. Det nærmeste revisjonen har funnet av frister er «så snart som mulig», 

og da for en av leverandørene. Dette må i alle fall vurderes å være i strid med kravet til 

forutberegnelighet, jf. anskaffelsesforskriften § 3-1 (4), jf. lov om offentlige anskaffelser § 5 

tredje ledd. 

 

I følge anskaffelsesforskriften § 10-2 (1) skal oppdragsgiver fastsette en vedståelsesfrist, som 

angir den tiden tilbudene er bindende. Fristen skal angis med dato og klokkeslett. Den bør 

ikke settes lengre enn det som er nødvendig av hensyn til behandlingen av tilbudene. Vår 

undersøkelse viser at kommunen ikke kan dokumentere at det er fastsatt en slik frist. 

Revisjonen legger etter dette til grunn at kommunen ikke har fastsatt noen slik frist. 

 

Oppdragsgiver skal fastsette en karensperiode, jf. anskaffelsesforskriften § 13-3 andre ledd. 

Karensperioden er tiden mellom valg av leverandør og det tidspunkt oppdragsgiver lovlig kan 

inngå kontrakt med den valgte leverandøren. Vår undersøkelse viser at kommunen ikke kan 

dokumentere at det er fastsatt en slik frist. Revisjonen legger etter dette til grunn at 

kommunen ikke har fastsatt noen slik frist. 

 

Anbudskonkurransen skal avsluttes i henhold til regelverket. I henhold til 

anskaffelsesforskriften § 13-3 første ledd skal oppdragsgiver meddele sin beslutning om hvem 

som skal tildeles kontrakt eller rammeavtale til alle berørte leverandører før kontrakten eller 
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rammeavtalen inngås. Meddelelsen skal være skriftlig og gis samtidig til alle berørte 

leverandører. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget etter § 11-14 

(oppdragsgivers begrunnelsesplikt) første ledd, og opplyse om karensperioden. Vår 

undersøkelse viser at kommunen ikke kan dokumentere at det er sendt slik meddelelse. 

Revisjonen legger etter dette til grunn at kommune ikke har sendt slike meddelelser. 

 

Anskaffelsen skal protokollføres i henhold til regelverket. I henhold til anskaffelsesforskriften 

§ 3-2 skal oppdragsgiver føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eks. 

mva. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av 

forskriftens vedlegg 4 (anskaffelser over kr 500.000). Vår undersøkelse viser at kommunen 

ikke kan dokumentere at det er ført en slik protokoll. Revisjonen legger etter dette til grunn at 

kommunen ikke har ført slik protokoll. 

 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor er det på det rene at denne konkurransen er 

gjennomført som direkte anskaffelse uten at anskaffelsesforskriften gir hjemmel for dette (jf. 

vurderingen av unntakene ovenfor). Dette betyr at konkurransen er gjennomført som en 

ulovlig direkte anskaffelse. Det er derfor på det rene at gjennomføringen av anskaffelsen også 

representerer brudd på en rekke andre krav i anskaffelsesregelverket (jf. 

anskaffelsesforskriften del II). Rent praktisk skulle kommunen ha kunngjort konkurransen i 

Doffin, og kunne i den sammenheng enten ha kunngjort alle anskaffelsene samlet i èn 

kunngjøring, eller kunngjort hver enkelt anskaffelse for seg. 

 

 

2.2.5 Honningsvåg sentrum - VA-anlegg 
 
Data 

 

Anskaffelsen gjelder kontrakt for VA-anlegg i Honningsvåg sentrum. Det vil si samling av alt 

avløp i Honningsvåg ut av indre havn og i felles ledning ut ved Klubben stasjon. Dette 

prosjektet har gått over flere år,
57

 med start i 2009 og er planlagt fullført høsten 2015. Den 

budsjetterte rammen for prosjektet er på 6 millioner kroner. Anskaffelsen har skjedd i to 

runder. Begge blir omtalt og vurdert nedenfor. 

 

Anskaffelsesrunde 1: 

 

Kunngjøring: 

Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin 4. juni 2009.  

 

Konkurransegrunnlag: 

I kunngjøringen blir det henvist til et eget konkurransegrunnlag. Kommunen har dokumentert 

at det er utarbeidet et slikt konkurransegrunnlag. 

 

Hva som skal anskaffes: 

I kunngjøringen framgår det hvilken type arbeid anskaffelsen gjelder (bygge- og 

anleggsarbeid) og en kort beskrivelse av anskaffelsen (herunder at det gjelder et VA-anlegg). 
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Det gis også en noe utdypende beskrivelse av oppdraget. For en mer utdypende beskrivelse av 

anskaffelsen blir det henvist til konkurransegrunnlaget. 

 

Anskaffelsesprosedyre: 

I kunngjøringen framgår det at anskaffelsen skulle gjennomføres som en åpen 

anbudskonkurranse. Det samme framgår av konkurransegrunnlaget. 

 

Kvalifikasjonskrav: 

I kunngjøringen og konkurransegrunnlaget er det ikke stilt krav til leverandørene vedrørende 

deres organisatoriske og juridiske stilling. Det framgår imidlertid under dette punktet at 

leverandørene skal framlegge skatteattest for skatt, skatteattest for merverdiavgift og HMS-

egenerklæring. Når det gjelder leverandørenes økonomiske og finansielle stilling er det stilt 

krav om tilstrekkelig likviditet. Dette kreves dokumentert gjennom de siste to års 

regnskapsbalanse. Når det gjelder leverandørenes tekniske og faglige kvalifikasjoner er det 

ikke stilt krav til leverandørene, men det er krevd at de framlegger dokumentasjon over 

personale, maskiner og utstyr som leverandørene disponerer. 

 

Tildelingskriterier: 

I kunngjøringen framgår det at tilbudene skal vurderes på bakgrunn av laveste pris. I 

konkurransegrunnlaget framgår det imidlertid at tilbudene skal vurderes på bakgrunn av det 

økonomisk mest fordelaktige tilbud basert på pris (med en vekting på 80 %), total byggetid 

(med en vekting på 10 %) og gjennomføringsevne (med en vekting på 10 %). 

 

Om utforming av tilbud: 

Av konkurransegrunnlaget framgår det hvordan tilbudene skal utformes. 

 

Fristen for innlevering av tilbud: 

Fristen for innlevering av tilbud var satt til 29. juni 2009 kl. 1400. Dette utgjør en frist på 25 

kalenderdager. 

 

Om kontraktsbetingelser: 

I konkurransegrunnlaget redegjøres det nærmere for hva som skulle være 

kontraktsbetingelsene for anskaffelsen. 

 

Vedståelsesfrist: 

I kunngjøringen framgår det at vedståelsesfristen er satt til tre måneder fra dato og klokkeslett 

fastsatt for mottak av tilbud. 

 

Tilbudsåpning: 

Fem leverandører meldte sin interesse om å komme med tilbud. Imidlertid var det ikke 

kommet inn noen tilbud ved tilbudsfristens utløp.  

 

Vurderingen av tilbudene: 

Da det ikke kom inn noen tilbud var det ingen tilbud å vurdere.   
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Meddelelse om valg av tilbud: 

Det ble sendt informasjon om at det ikke var kommet inn noen tilbud til de leverandører som 

meldte sin interesse for å komme med tilbud. 

 

Klagefrist (karensperiode): 

Da det ikke kom inn noen tilbud var det ikke aktuelt å fastsette noen karensperiode. 

 

Anskaffelsesprotokoll: 

Det er ikke dokumentert at det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll for anskaffelsesprosessen. 

Imidlertid foreligger det dokumenter som samlet sett gir et fullstendig bilde av 

anskaffelsesprosessen. 

 

Anskaffelsesrunde 2: 

 

Som nevnt ovenfor kom det ikke inn noen tilbud etter kommunens kunngjøring i Doffin 4. 

juni 2009. Imidlertid hadde fem leverandører meldt sin interesse. Kommunen valgte etter 

dette å sende direkte henvendelser til disse fem leverandørene per e-post (datert 10. juli 2009) 

med invitasjon om å komme med tilbud. I denne invitasjonen framgår det blant annet at 

tilbudskriteriene ble endret, slik at kriteriet «total byggetid» ble tatt vekk. Tildelingskriteriene 

ble etter dette oppgitt å være pris (med en vekting på 90 %) og gjennomføringsevne (med en 

vekting på 10 %). Fristen for å komme med tilbud ble satt til 20. august 2009 kl. 1200.  

 

Det kom inn tre tilbud innen fristens utløp. Kommunen har oversendt dokumenter som viser 

oversikt over tilbudene og vurderingen av disse. Dokumentasjonen viser at tilbudene har blitt 

vurdert på bakgrunn av de oppgitte tildelingskriterier. Dokumentasjonen viser videre at det 

tilbud som hadde størst poengscore (størst vekting) ble valgt ut.  

 

Det ble sendt meddelelse til alle leverandørene med informasjon om valg av tilbud (datert 20. 

oktober 2009). Her framgår blant annet en oversikt som viser hvordan de tre tilbudene har 

blitt vurdert i forhold til tildelingskriteriene. Det er ikke oppgitt noen karensperiode. 

Imidlertid er det oppgitt at klagefristen ble satt til 30. oktober 2009, noe som utgjør en 

klagefrist på 10 kalenderdager.  

 

Etter dette klagde en av leverandørene på avgjørelsen om valg av tilbud. Kommunen valgte å 

ta klagen til følge. Revisjonen har ikke undersøkt denne delen av anskaffelsesprosessen. 

 

Det er ikke dokumentert at det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll for anskaffelsesprosessen. 

Imidlertid foreligger det dokumenter som samlet sett gir et fullstendig bilde av 

anskaffelsesprosessen. 

 

Vurderinger 

 

Anskaffelsesrunde 1: 

 

Anskaffelsen gjelder leveranser som er knyttet til kommunens system for leveranse av 

drikkevann, jf. forsyningsforskriften § 1-3 første ledd bokstav a nr. 4.
58

 I utgangspunktet 

kommer derfor forsyningsforskiften til anvendelse. Imidlertid er det slik at kommuner er 
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unntatt fra virkeområdet for forskriften, jf. forsyningsforskriften § 1-2 (2), jf. § 4-1 bokstav a. 

Dette betyr at det er anskaffelsesforskriften som kommer til anvendelse på denne 

anskaffelsen.  

 

Et neste spørsmål er hvorvidt denne anskaffelsen skal regnes som en bygge- og 

anleggskontrakt, varekontrakt eller tjenestekontrakt. Dette har blant annet betydning for 

hvilken del av anskaffelsesforskriften som kommer til anvendelse. I kunngjøringen på Doffin 

er anskaffelsen klassifisert som en bygge- og anleggskontrakt. Revisjonen er enig i dette.  

 

Det neste spørsmål som reiser seg er hvilken del av anskaffelsesforksriften som gjelder, noe 

som blant annet beror på anskaffelsens verdi. Det er anskaffelsens samlede verdi som skal 

legges til grunn, jf. anskaffelsesforskriften § 2-3 (1). I dette tilfellet er anskaffelsesverdien på 

om lag 6 millioner kroner, noe som er under EØS-terskelverdien for bygge- og 

anleggskontrakter, som i 2008/2009 var på kr 41 mill. eks. mva. Anskaffelsens verdi er over 

nasjonal terskelverdi på kr 500.000. Dette betyr at det er anskaffelsesforskriften del I og del II 

som kommer til anvendelse. Revisjonen legger dette til grunn i vurderingene nedenfor. 

 

Konkurransen skal kunngjøres i henhold til reglene om offentlige anskaffelser. I 

anskaffelsesforskriften § 9-1 (3) framgår det at anskaffelser som omfattes av 

anskaffelsesforskriften del II skal kunngjøres i Doffin. Vår undersøkelse viser at anskaffelsen 

er kunngjort i Doffin. Anskaffelsen er derfor kunngjort på riktig måte.  

 

Kunngjøringen skal inneholde de opplysninger som forskriften krever. I 

anskaffelsesforskriften § 8-1 framgår det at kunngjøringen (og eventuelt konkurranse-

grunnlaget) skal beskrive hva som skal anskaffes, hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, 

hvordan konkurransen skal gjennomføres (herunder kriterier for valg av tilbud), hvordan 

tilbudene skal utformes, endelig frist for mottak av tilbud (dato og klokkeslett) samt hvilke 

alminnelige eller spesielle kontraktsbetingelser som gjelder for oppdraget. Vår undersøkelse 

viser at kommunens kunngjøring og konkurransegrunnlag i den undersøkte anskaffelsen 

inneholder de opplysninger som anskaffelsesforskriften krever. 

 

Det skal benyttes korrekt anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverket. I 

anskaffelsesforskriften § 5-1 framgår det at anskaffelser som er omfattet av 

anskaffelsesforskriften del II skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller 

ved konkurranse med forhandling. Vår undersøkelse viser at det i kunngjøringen er oppgitt at 

anskaffelsen skal skje som en åpen anbudskonkurranse. Revisjonen har ikke noen merknader 

til dette. 

 

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

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

leverandørenes tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Det framgår 

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

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

undersøkelse viser at de kvalifikasjonskrav som kommunen har stilt oppfyller de krav som 

framgår av anskaffelsesforskriften. Det er videre slik at de kvalifikasjonskrav som stilles skal 

framgå av kunngjøringen eller av et eget kvalifikasjonsgrunnlag, jf. anskaffelsesforskriften § 

8-5. Vår undersøkelse viser at så er tilfelle. Kommunen har imidlertid ikke framlagt 

dokumentasjon som viser at leverandørene oppfylte de oppgitte kvalifikasjonskravene. Dette 

gjør at revisjonen ikke har kunnet vurdere dette forholdet. 
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Inntil 1. juli 2015 stilte anskaffelsesforskriften § 8-8 krav om at oppdragsgivere skulle kreve 

at leverandører sammen med sine tilbud la fram HMS-erklæring. Den undersøkte anskaffelsen 

ble igangsatt i 2009, noe som innebærer at denne bestemmelsen gjaldt på det tidspunkt den 

undersøkte anskaffelsen ble gjennomført. Vår undersøkelse viser at kommunen har stilt krav 

om slik dokumentasjon. Imidlertid har ikke kommunen dokumentert at leverandørene har lagt 

fram slik dokumentasjon. Det er heller ikke dokumentert om kommunen har vurdert disse 

forhold. Dette medfører at revisjonen ikke har kunnet vurdere disse forhold. Revisjonen vil 

imidlertid bemerke at dersom leverandører ikke legger fram slik dokumentasjon skal de 

avvises fra konkurransen, jf. anskaffelsesforskriften § 11-10 (1) bokstav c. Alternativt kunne 

det gis en tilleggsfrist for å ettersende slik dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 11-10 

(1) bokstav c, jf. § 12-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter).  

 

I følge anskaffelsesforskriften § 8-7 (1) skal oppdragsgiver kreve at samtlige norske 

leverandører fremlegger skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt.
59

 Vår 

undersøkelse viser at kommunen har stilt krav om slik dokumentasjon. Imidlertid har ikke 

kommunen dokumentert at leverandørene har lagt fram slik dokumentasjon. Kommunen har 

heller ikke dokumentert om kommunen har vurdert disse forhold. Dette medfører at 

revisjonen ikke har kunnet vurdere disse forhold. Revisjonen vil imidlertid bemerke at dersom 

leverandører ikke legger fram slik dokumentasjon skal de avvises fra konkurransen, jf. 

anskaffelsesforskriften § 11-10 (1) bokstav b. Alternativt kan det gis en tilleggsfrist for å 

ettersende slik dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 11-10 (1) bokstav b, jf. § 12-3 

(tilleggsfrist for ettersending av dokumenter).  

 

Tildelingskriterier skal brukes i henhold til regelverket. I følge anskaffelsesforskriften § 13-2 

skal 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. Dersom 

tildelingen av kontrakten skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal 

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

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

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

ferdigstillelse. Vår undersøkelse viser at kommunen har oppgitt ulike kriterier i henholdsvis 

kunngjøringen (laveste pris) og konkurransegrunnlaget (det økonomisk mest fordelaktige 

tilbudet).  Revisjonen vil bemerke at det å oppgi to forskjellige tildelingskriterier er i strid 

med kravene til forutberegnelighet og likebehandling av leverandørene. Det er videre slik at 

kommunen enten må bruke kriteriet «laveste pris» eller kriteriet «det økonomisk mest 

fordelaktige tilbud», jf. anskaffelsesforskriften § 13- (1). Det er altså ikke tillatt å kombinere 

disse to kriteriene. Revisjonen har ikke undersøkt om dette har hatt noen betydning for utfallet 

av anskaffelsen. Vår undersøkelse viser videre at det er det økonomisk mest fordelaktige 

tilbud som faktisk har blitt benyttet som tildelingskriterium i vurderingen av tilbudene. Det er 

videre slik at alle kriterier som vil bli lagt til grunn skal oppgis i kunngjøringen eller 

konkurransegrunnlaget. Vår undersøkelse viser at så er tilfelle. Der oppdragsgiver på forhånd 

har bestemt seg for prioriteringen eller vektingen av kriteriene skal dette angis i 

kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Vår undersøkelse viser at så er tilfelle.  

 

Tidsfristene skal være i henhold til regelverket. I følge anskaffelsesforskriften § 10-1 skal frist 

for forespørsel om deltakelse og innlevering av tilbud fastsettes slik at leverandørene får 

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

og beregninger. Det er altså ikke gitt noen absolutt minimumsfrist for anskaffelser som følger 
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anskaffelsesforskriften del II. Hva som er «tilstrekkelig tid», må vurderes konkret for den 

enkelte anskaffelse.
60

 Anskaffelsens art, størrelse og kompleksitet vil dermed ha betydning. 

Det følger også av kravet til konkurranse i anskaffelsesloven § 5 at anskaffelsen må 

gjennomføres på en slik måte at potensielle leverandører gis en reel mulighet til å delta.
61

 I 

henhold til forholdsmessighetsprinsippet bør fristen være lenger jo mer omfattende og 

kompleks anskaffelsen er.
62

 I den undersøkte anskaffelsen var fristen for å komme med tilbud 

satt til 25 kalenderdager. En gjennomgang av praksis i Klagenemnda for offentlige 

anskaffelser viser at nemnda har godtatt tidsfrister ned mot 14 (kalender)dager. Revisjonen 

vurderer det derfor slik at kommunens fastsatte tidsfrist for denne anskaffelsen er innenfor 

kravet om tilstrekkelig tid.  

 

I følge anskaffelsesforskriften § 10-2 (1) skal oppdragsgiver fastsette en vedståelsesfrist, som 

angir den tiden tilbudene er bindende. Fristen skal angis med dato og klokkeslett. Den bør 

ikke settes lengre enn det som er nødvendig av hensyn til behandlingen av tilbudene.  Dersom 

ikke annet fremgår av konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen, utløper vedståelsesfristen 

kl. 24.00, 30 dager etter tilbudsfristens utløp. I den undersøkte anskaffelsen er det oppgitt at 

vedståelsesfristen er fastsatt til tre måneder (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av 

tilbud). Til dette vil revisjonen bemerke at kommunen ikke direkte og uttrykkelig har oppgitt 

vedståelsesfristen i dato og klokkeslett. jf. «fra dato og klokkeslett …» i kunngjøringen.  

Imidlertid er det ingen innholdsmessig tvil om hva som er den fastsatte vedståelsesfristen 

(herunder dato og klokkeslett). Et neste spørsmål blir om den frist som er satt er lengre enn 

det som er nødvendig. Hva som er «lengre enn det som er nødvendig» må vurderes i det 

enkelte tilfelle. Revisjonen har ikke klart å finne klare holdepunkter om dette verken i praksis 

fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser eller i faglitteraturen. Revisjonen vil imidlertid 

bemerke at det finnes saker behandlet av Klagenemnda der faktum viser vedståelsesfrist på 

opptil seks måneder, uten at Klagenemnda har vurdert dette nærmere.
63

 Revisjonen vurderer 

det derfor slik at den fastsatte vedståelsesfrist på tre måneder ikke synes å være lengre enn 

nødvendig. 

 

Anskaffelsen ble gjennomført i 2009. I henhold til daværende forskrift om offentlige 

anskaffelser § 13 første ledd skulle oppdragsgiver fastsette en klagefrist (karensperiode). 

Dette er tiden mellom valg av leverandør og det tidspunkt oppdragsgiver lovlig kunne inngå 

kontrakt med den valgte leverandøren. For leverandørene representerer karensperioden en 

periode for å vurdere lovligheten av anskaffelsen. Da det ikke kom inn noen tilbud var det 

ikke aktuelt for kommunen å fastsette noen klagefrist. 

 

Anbudskonkurransen skal avsluttes i henhold til regelverket. I henhold til 

anskaffelsesforskriften § 13-3 skal oppdragsgiver meddele sin beslutning om hvem som skal 

tildeles kontrakt eller rammeavtale til alle berørte leverandører i rimelig tid før kontrakten 

eller rammeavtalen inngås.  I den undersøkte anskaffelsen var det ingen leverandører som 

leverte inn tilbud. Det var derfor ikke behov å sende meddelelse i forbindelse med denne 

anskaffelsen. 
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 Se Marianne H. Dragsten; Offentlige anskaffelser – Regelverk, praksis og løsninger (2013), på side 436-437. 

Se også Kofa-sak 2005/13 premiss 36. 
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 Se Marianne H. Dragsten; Offentlige anskaffelser – Regelverk, praksis og løsninger (2013), på side 437. Se 

også Kofa-sak 2008/83 premiss 22. 
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 Fornyings- og administrasjonsdepartementet; Veileder i reglene om offentlige anskaffelser (2013), på side 155 
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 Se Kofa-sak 2014/92 premiss 2. 
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Anskaffelsen skal protokollføres i henhold til regelverket. I henhold til anskaffelsesforskriften 

§ 3-2 skal oppdragsgiver føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eksl. 

mva. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av 

forskriftens vedlegg 4 (anskaffelser over kr 500.000). Kommunen har ikke framlagt slik 

anskaffelsesprotokoll. Imidlertid finnes det dokumenter som gir et så å si fullstendig bilde av 

anskaffelesprosessen.  

 

Med unntak av noe manglende dokumentasjon, noe misvisende bruk av tildelingskriterier 

samt manglende anskaffelsesprotokoll, er det revisjonens samlede vurdering at denne 

anskaffelsen i all hovedsak er gjort i tråd med anskaffelsesregelverket. 

 

Anskaffelsesrunde 2: 

 

Dersom det i en forutgående anbudskonkurranse ikke foreligger tilbud kan kontrakter som 

ikke overstiger EØS-terskelverdiene anskaffes ved å (kun) følge reglene i 

anskaffelsesforskriften del 1 (direkteanskaffelser), jf. anskaffelsesforskriften § 2-1 bokstav e. 

Som nevnt ovenfor valgte kommunen å gjennomføre anskaffelsen som en direkte anskaffelse 

etter at det ikke kom inn tilbud etter kunngjøring i anskaffelsesrunde 1. Videre er det slik at 

kunngjøringen gjaldt en anskaffelse med en verdi under EØS-terskelverdiene (her under kr 41 

mill. eks. mva.). Dette betyr at kommunen hadde anledning til å foreta en direkteanskaffelse. 

Kommunens bruk av anskaffelsesprosedyre i denne anskaffelsen er derfor i tråd med 

anskaffelsesregelverket.  

 

Også anskaffelser som (kun) er omfattet av anskaffelsesforskriften del I (direkteanskaffelser) 

skal være basert på konkurranse. I anskaffelsesforkriften § 3-1 (1) framgår det at enhver 

anskaffelse skal «så langt det er mulig være basert på konkurranse». Spørsmålet blir derfor 

om kommunens direkteanskaffelse i den undersøkte saken så langt det er mulig var basert på 

konkurranse. I praksis er det lagt til grunn at oppdragsgiver bør kontakte minst tre 

leverandører,
64

 men dette gjelder ikke absolutt. Vår undersøkelse viser at kommunen inviterte 

fem leverandører til å delta i konkurransen. Videre var det tre leverandører som leverte inn 

tilbud. På bakgrunn av dette vurderer revisjonen det slik at anskaffelsen «så langt det er 

mulig» var basert på konkurranse. Revisjonen har derfor ingen merknader til dette. 

 

Konkurranser skal gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av leverandører og 

med mulighet for leverandører til å bli kjent med de forhold som skal vektlegges ved 

deltagelse og tildeling av kontrakt, jf. anskaffelsesforskriften § 3-1 (4). Vår undersøkelse viser 

at alle de fem leverandørene som ble invitert til å komme med tilbud har hatt tilgang på den 

samme informasjonen om anskaffelsen. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. 

Vår undersøkelse viser videre at alle de tre leverandørene som ga inn tilbud ble vurdert på 

bakgrunn av de samme tildelingskriteriene. Revisjonen har derfor ikke heller noen merknader 

til dette.  

 

Oppdragsgiver må gi en begrunnelse for valg av leverandør som gjør det mulig å bedømme 

om tildelingen er foretatt i samsvar med reglene fastsatt for konkurransen (herunder de 

oppgitte tildelingskriteriene). Vår undersøkelse viser at så er tilfelle. 
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 Jf. praksis i KOFA. 
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I anskaffelsesforskriften del I stilles det ikke uttrykkelige krav om utsending av meddelelse 

om valg av tilbud, slik det gjøres i del II og del III. Imidlertid framgår det av 

anskaffelsesforskriften § 3-1 (5) at konkurransen skal gjennomføres i samsvar med god 

anbuds- og forretningsskikk, samt at den skal oppfylle kravene til gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet, jf. anskaffelsesloven § 5. På bakgrunn av dette er det i faglitteraturen og i 

praksis i Klagenemnda for offentlige anskaffelser lagt til grunn at det også skal sendes 

meddelelse om valg av tilbud i anskaffelser som (kun) følger anskaffelsesforskriften del I. Vår 

undersøkelse viser at det ble sendt meddelelse til alle de tre aktuelle leverandørene. 

Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. 

 

I henhold til anskaffelsesforskriften § 3-2 skal oppdragsgiver føre protokoll for anskaffelser 

som overstiger 100.000 kroner eks. mva. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og 

viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte 

opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 4 (anskaffelser over kr 500.000). Vår 

undersøkelse viser at kommunen ikke kan dokumentere at det er ført en slik protokoll. 

Imidlertid foreligger det dokumenter som samlet sett gir et fullstendig bilde av 

anskaffelsesprosessen.  

 

Med unntak av manglende anskaffelsesprotokoll, er det revisjonens samlede vurdering at den 

undersøkte anskaffelsen er gjort i tråd med anskaffelsesregelverket. 

 

2.2.6 Nytt servicebygg - Kirkegården 

Data  

 

Nordkapp kommune iverksatte i 2014 arbeidet med å bygge et nytt servicebygg i tilknytning 

til eksisterende kirkegård. Nybygget skal romme garasje med lager samt spiserom, kontor og 

garderobeanlegg for ansatte. Arbeidet er budsjettert til å koste 4 millioner kroner.
65

 Arbeidet 

er planlagt ferdigstilt i 2015. 

 

Kunngjøring: 

Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin 8. mai 2015.  

 

Konkurransegrunnlag: 

I kunngjøringen er det også vedlagt et konkurransegrunnlag.  

 

Hva som skal anskaffes: 

I kunngjøringen framgår det hvilken type arbeid som skal anskaffes (bygge- og 

anleggsarbeid) og en kort beskrivelse av anskaffelsen (totalentreprise for nytt servicebygg). 

En utdypende beskrivelse av anskaffelsen er gjort i konkurransegrunnlaget (herunder 

orientering om prosjektet).  

 

Anskaffelsesprosedyre: 

I kunngjøringen framgår det at anskaffelsen skulle gjennomføres som en åpen 

anbudskonkurranse. Det samme framgår av konkurransegrunnlaget. 

 

                                                 
65

 Nordkapp kommune; Årsberetning 2014, på side 6. 
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Kvalifikasjonskrav: 

I kunngjøringen er det angitt krav til leverandørenes kvalifikasjoner, herunder tilbydernes 

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

kvalifikasjoner. Hvilke nærmere krav som er stilt framgår av konkurransegrunnlaget.  

 

Det er blant annet stilt krav om at leverandøren skal framlegge skatteattest for skatt, 

skatteattest for merverdiavgift og egenerklæring om HMS. 

 

Tildelingskriterier: 

I kunngjøringen framgår det at tilbudene skal velges ut på bakgrunn av det økonomisk mest 

fordelaktige tilbud på bakgrunn av kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget. I 

konkurransegrunnlaget framgår det at utvelgelsen vil skje på bakgrunn av pris (med en 

vekting på 80 %) og framdrift og tidspunkt for ferdigstillelse (med en vekting på 20 %). 

 

Om utforming av tilbud: 

I konkurransegrunnlaget framgår det en nærmere beskrivelse av hvordan tilbudene skal 

utformes. 

 

Fristen for innlevering av tilbud: 

I kunngjøringen framgår det at fristen for mottak av tilbud var satt til 29. mai 2015 kl. 1300. 

Dette utgjør en frist på 21 kalenderdager. 

 

Om kontraktsbetingelser: 

I konkurransegrunnlaget opplyses det om hva som skal være kontraktsbetingelsene for 

anskaffelsen. 

 

Vedståelsesfrist: 

I kunngjøringen framgår det at vedståelsesfristen er satt til 90 dager (fra dato og klokkeslett 

fastsatt for mottak av tilbud). I konkurransegrunnlaget er vedståelsesfristen fastsatt til tre 

måneder regnet fra og med tilbudsfristens utløp. Det er altså samme vedståelsesfrist som er 

oppgitt i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget. 

 

Tilbudsåpning: 

Kommunen har framlagt dokumentasjon som gjelder tilbudsåpningen. Tilbudsåpningen 

framgår av dokument kalt «Protokoll for tilbudsåpning». Her gis det blant annet en 

redegjørelse for alle de innkomne tilbud. 

 

Vurderingen av tilbudene: 

Kommunen har framlagt dokumentasjon som viser hvordan tilbudene har blitt vurdert. 

Dokumentasjonen viser at tilbudene har blitt vurdert på bakgrunn av de angitte 

tildelingskriteriene. 

 

Meddelelse om valg av tilbud: 

Det er sendt meddelelse om valg av leverandør til de som leverte inn tilbud. Meddelelsen er 

datert 5. juni 2015. I meddelelsen framgår det at konkurransen er «avgjort på grunnlag av 
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kontrollregnet pris og byggetid i.h.t. tildelingskriteriene». Det gis ikke noen nærmere 

begrunnelse for valg av tilbud.  

 

Karensperiode: 

I meddelelsen opplyses det om karenstid, som var satt til 12. juni 2015 kl. 1200. Dette utgjør 

en karensperiode (klagefrist) på syv kalenderdager.  

 

Anskaffelsesprotokoll: 

Kommunen har ikke framlagt dokumentasjon som viser at det er ført anskaffelsesprotokoll for 

denne anskaffelsen. Kommunen har imidlertid lagt fram dokumentasjon som gir et helhetlig 

bilde av anskaffelsesprosessen. 

 

Vurderinger 

 

Anskaffelsen gjelder en bygge- og anleggskontrakt med en anskaffelsesverdi som er under 

den dagjeldende EØS-terskelverdien for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider, men over 

den nasjonale terskelverdien på kr 500.000. Dette betyr at det er anskaffelsesforskriften del I 

og del II som kommer til anvendelse. Revisjonen legger dette til grunn i vurderingene 

nedenfor. 

 

Konkurransen skal kunngjøres i henhold til reglene om offentlige anskaffelser. I 

anskaffelsesforskriften § 9-1 (3) framgår det at anskaffelser som omfattes av 

anskaffelsesforskriften del II skal kunngjøres i Doffin. Vår undersøkelse viser at anskaffelsen 

er kunngjort i Doffin. Anskaffelsen er derfor kunngjort på riktig måte.  

Kunngjøringen skal inneholde de opplysninger som forskriften krever. I 

anskaffelsesforskriften § 8-1 framgår det at kunngjøringen (og eventuelt 

konkurransegrunnlaget) skal beskrive hva som skal anskaffes, hvilken anskaffelsesprosedyre 

som er valgt, hvordan konkurransen skal gjennomføres (herunder kriterier for valg av tilbud), 

hvordan tilbudene skal utformes, endelig frist for mottak av tilbud (dato og klokkeslett) samt 

hvilke alminnelige eller spesielle kontraktsbetingelser som gjelder for oppdraget. Vår 

undersøkelse viser at kommunens kunngjøring og konkurransegrunnlag i den undersøkte 

anskaffelsen inneholder de opplysninger som anskaffelsesforskriften krever. 

 

Det skal benyttes korrekt anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverket. I 

anskaffelsesforskriften § 5-1 framgår det at anskaffelser som er omfattet av 

anskaffelsesforskriften del II skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller 

ved konkurranse med forhandling. Vår undersøkelse viser at det i kunngjøringen og 

konkurransegrunnlaget er oppgitt at anskaffelsen skal skje som en åpen anbudskonkurranse. 

Vår undersøkelse viser videre at det er den oppgitte anskaffelsesprosedyre som har blitt 

benyttet. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. 

 

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

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

leverandørenes tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Det framgår 

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

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

undersøkelse viser at de kvalifikasjonskrav som kommunen har stilt oppfyller de krav som 

framgår av anskaffelsesforskriften. Det er videre slik at de kvalifikasjonskrav som stilles skal 

framgå av kunngjøringen eller av et eget kvalifikasjonsgrunnlag, jf. anskaffelsesforskriften § 
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8-5. Vår undersøkelse viser at så er tilfelle. Kommunen har imidlertid ikke framlagt 

dokumentasjon som viser at leverandørene oppfylte de oppgitte kvalifikasjonskravene. Det 

gjør at revisjonen ikke har vurdert dette forholdet. 

 

Inntil 1. juli 2015 stilte anskaffelsesforskriften § 8-8 krav om at oppdragsgivere skulle kreve 

at leverandører sammen med sine tilbud la fram HMS-erklæring. Den undersøkte anskaffelsen 

ble igangsatt våren 2014, noe som innebærer at denne bestemmelsen gjaldt på det tidspunkt 

den undersøkte anskaffelsen ble gjennomført. Vår undersøkelse viser at kommunen har stilt 

krav om slik dokumentasjon. Kommunen har videre dokumentert at leverandørene har lagt 

fram slik dokumentasjon. Kommunen har også dokumentert at kommunen har vurdert disse 

forhold. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. 

 

I følge anskaffelsesforskriften § 8-7 (1) skal oppdragsgiver kreve at samtlige norske 

leverandører fremlegger skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt.
66

 Vår 

undersøkelse viser at kommunen har stilt krav om slik dokumentasjon. Kommunen har 

dokumentert at leverandørene har lagt fram slik dokumentasjon. Kommunen har videre 

dokumentert om kommunen har vurdert disse forhold. Revisjonen har derfor ikke noen 

merknader til dette. 

 

Tildelingskriterier skal brukes i henhold til regelverket. I følge anskaffelsesforskriften § 13-2 

skal 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. Dersom 

tildelingen av kontrakten skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal 

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

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

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

ferdigstillelse. Vår undersøkelse viser at kommunen har benyttet kriterier som forskriften 

tillater. Det er videre slik at alle kriterier som vil bli lagt til grunn skal oppgis i kunngjøringen 

eller konkurransegrunnlaget. Vår undersøkelse viser at så er tilfelle. Der oppdragsgiver på 

forhånd har bestemt seg for prioriteringen eller vektingen av kriteriene skal dette angis i 

kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Vår undersøkelse viser at så er tilfelle. De 

innkomne tilbud skal vurderes på bakgrunn av de oppgitte tildelingskriterier. Vår 

undersøkelse viser at kommunen har gjort dette. Revisjonen har derfor ikke noen merknader 

til dette. 

 

Tidsfristene skal være i henhold til regelverket. I følge anskaffelsesforskriften § 10-1 skal frist 

for forespørsel om deltakelse og innlevering av tilbud fastsettes slik at leverandørene får 

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

og beregninger. Det er altså ikke gitt noen absolutt minimumsfrist for anskaffelser som følger 

anskaffelsesforskriften del II. Hva som er «tilstrekkelig tid», må vurderes konkret for den 

enkelte anskaffelse.
67

 Anskaffelsens art, størrelse og kompleksitet vil dermed ha betydning. 

Det følger også av kravet til konkurranse i anskaffelsesloven § 5 at anskaffelsen må 

gjennomføres på en slik måte at potensielle leverandører gis en reel mulighet til å delta.
68

 I 

henhold til forholdsmessighetsprinsippet bør fristen være lenger jo mer omfattende og 
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 Inntil 1. juli 2015 gjaldt dette kravet for anskaffelser over kr 100.000. Fra 1. juli 2015 gjelder dette kravet for 

anskaffelser over kr 500.000. 
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 Se Marianne H. Dragsten; Offentlige anskaffelser – Regelverk, praksis og løsninger (2013), på side 436-437. 

Se også Kofa-sak 2005/13 premiss 36. 
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 Se Marianne H. Dragsten; Offentlige anskaffelser – Regelverk, praksis og løsninger (2013), på side 437. Se 

også Kofa-sak 2008/83 premiss 22. 
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kompleks anskaffelsen er.
69

 I den undersøkte anskaffelsen var fristen for å komme med tilbud 

satt til 21 kalenderdager. En gjennomgang av praksis i Klagenemnda for offentlige 

anskaffelser viser at nemnda har godtatt tidsfrister ned mot 14 (kalender)dager. Revisjonen 

vurderer det derfor slik at kommunens fastsatte tidsfrist for denne anskaffelsen er innenfor 

kravet om tilstrekkelig tid. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. 

 

I følge anskaffelsesforskriften § 10-2 (1) skal oppdragsgiver fastsette en vedståelsesfrist, som 

angir den tiden tilbudene er bindende. Fristen skal angis med dato og klokkeslett. Den bør 

ikke settes lengre enn det som er nødvendig av hensyn til behandlingen av tilbudene.  Dersom 

ikke annet fremgår av konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen, utløper vedståelsesfristen 

kl. 24.00, 30 dager etter tilbudsfristens utløp. I den undersøkte anskaffelsen er det i 

kunngjøringen oppgitt at vedståelsesfristen er fastsatt til 90 dager (fra dato og klokkeslett 

fastsatt for mottak av tilbud). I konkurransegrunnlaget er vedståelsesfristen fastsatt til tre 

måneder regnet fra og med tilbudsfristens utløp. Til dette vil revisjonen bemerke at 

kommunen ikke direkte og uttrykkelig har oppgitt vedståelsesfristen i dato og klokkeslett. jf. 

«fra dato og klokkeslett …» i kunngjøringen.  Imidlertid er det ingen innholdsmessig tvil om 

hva som er den fastsatte vedståelsesfristen (herunder dato og klokkeslett). Et neste spørsmål 

blir om den frist som er satt er lengre enn det som er nødvendig. Hva som er «lengre enn det 

som er nødvendig» må vurderes i det enkelte tilfelle. Revisjonen har ikke klart å finne klare 

holdepunkter om dette verken i praksis fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser eller i 

faglitteraturen. Revisjonen vil imidlertid bemerke at det finnes saker behandlet av 

Klagenemnda der faktum viser vedståelsesfrist på opptil seks måneder, uten at Klagenemnda 

har vurdert dette nærmere.
70

 Revisjonen vurderer det derfor slik at den fastsatte 

vedståelsesfrist på 90 dager ikke synes å være lengre enn nødvendig. 

 

Oppdragsgiver skal fastsette en karensperiode, jf. anskaffelsesforskriften § 13-3 andre ledd. 

Karensperioden er tiden mellom valg av leverandør og det tidspunkt oppdragsgiver lovlig kan 

inngå kontrakt med den valgte leverandøren. For leverandørene representerer karensperioden 

en periode for å vurdere lovligheten av anskaffelsen. Karensperioden kan derfor til en viss 

grad anses som en klagefrist. Kommunen har framlagt dokumentasjon som viser hva som var 

karensperioden for den undersøkte anskaffelsen.   

 

Anbudskonkurransen skal avsluttes i henhold til regelverket. I henhold til 

anskaffelsesforskriften § 13-3 skal oppdragsgiver meddele sin beslutning om hvem som skal 

tildeles kontrakt eller rammeavtale til alle berørte leverandører i rimelig tid før kontrakten 

eller rammeavtalen inngås. Meddelelsen skal være skriftlig og gis samtidig til alle berørte 

leverandører. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget etter § 11-14 

(oppdragsgivers begrunnelsesplikt) første ledd, og opplyse om karensperioden. Oppdragsgiver 

behøver ikke å sende slik meddelelse der det kun har vært èn leverandør som har levert inn 

tilbud. I den undersøkte anskaffelsen var det fem leverandører som leverte inn tilbud. Vår 

undersøkelse viser at det er sendt meddelelsesbrev til disse. Revisjonen har derfor ikke noen 

merknader til dette. 

 

Anskaffelsen skal protokollføres i henhold til regelverket. I henhold til anskaffelsesforskriften 

§ 3-2 skal oppdragsgiver føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eksl. 

mva. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av 
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 Fornyings- og administrasjonsdepartementet; Veileder i reglene om offentlige anskaffelser (2013), på side 

155. 
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 Se Kofa-sak 2014/92 premiss 2. 
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forskriftens vedlegg 4 (anskaffelser over kr 500.000). Kommunen har ikke framlagt en slik 

anskaffelsesprotokoll. Dette er et brudd på anskaffelsesforskriften § 3-2. 

 

Med unntak av noe manglende dokumentasjon, samt manglende anskaffelsesprotokoll, er det 

revisjonens vurdering at denne anskaffelsen er gjort i tråd med anskaffelsesregelverket. 

 

2.2.7 Idrettshallen – Ny kledning 

Data  

 

Høsthalvåret 2014 iverksatte Nordkapp kommune bygningsmessige arbeider vedrørende 

rehabilitering (etterisolering og kledning) av Honningsvåg idrettshall. Budsjettrammen for 

arbeidet var satt til kr 4,4 millioner. Per juli 2015 hadde prosjektet et forbruk på om lag kr 3,3 

millioner. 

 

Kunngjøring: 

Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin 28. august 2014.  

 

Konkurransegrunnlag: 

I kunngjøringen er det vedlagt et konkurransegrunnlag. 

 

Hva som skal anskaffes: 

I kunngjøringen framgår det hvilken type arbeid anskaffelsen gjelder (bygge- og 

anleggskontrakt) og en kort beskrivelse av anskaffelsen (Honningsvåg idrettshall 

rehabilitering). En utdypende beskrivelse av anskaffelsen er gjort i konkurransegrunnlaget. 

 

Anskaffelsesprosedyre: 

I kunngjøringen framgår det at anskaffelsen skulle gjennomføres som en åpen 

anbudskonkurranse. Det samme framgår av konkurransegrunnlaget. 

 

Kvalifikasjonskrav: 

I kunngjøringen er det angitt krav til leverandørenes kvalifikasjoner, herunder tilbydernes 

juridiske og organisatoriske stilling, økonomiske og finansielle kapasitet og tekniske og 

faglige kvalifikasjoner. Hvilke nærmere krav som stilles framgår av konkurransegrunnlaget. 

 

Det er blant annet stilt krav om at leverandøren skulle ha ordnede forhold hva gjelder betaling 

av skatter og avgifter. For å dokumentere dette skulle leverandørene framlegge skatteattest for 

skatt og skatteattest for merverdiavgift. Det er også stilt krav om at leverandøren skulle 

oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. For å dokumentere dette 

skulle leverandørene framlegge utfylt og undertegnet HMS-egenerklæring.  

 

Dokumentasjon fra kommunen viser at alle leverandørene sendte inn dokumentasjon knyttet 

til de oppgitte kvalifikasjonskrav. 

 

Tildelingskriterier: 

I kunngjøringen framgår det at tilbudene skulle velges ut på bakgrunn av det økonomisk mest 

fordelaktige tilbud på bakgrunn av kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget. I 
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konkurransegrunnlaget framgår det at utvelgelsen vil skje på bakgrunn av pris (med en 

vekting på 85 %) og framdrift og tidspunkt for ferdigstillelse (med en vekting på 15 %). Det 

gis også en nærmere beskrivelse av tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. 

 

Om utforming av tilbud: 

I konkurransegrunnlaget framgår det en nærmere beskrivelse av hvordan tilbudene skulle 

utformes. 

 

Fristen for innlevering av tilbud: 

I kunngjøringen framgår det at fristen for mottak av tilbud var satt til 17. september 2014 kl. 

1300. Dette framgår også av konkurransegrunnlaget. Dette utgjør en frist på 19 

kalenderdager.  

 

Om kontraktsbetingelser: 

I konkurransegrunnlaget redegjøres det for hva som skulle være kontraktsbetingelsene for 

anskaffelsen. 

 

Vedståelsesfrist: 

I kunngjøringen framgår det at vedståelsesfristen er satt til 60 dager (fra dato og klokkeslett 

fastsatt for mottak av tilbud). 

 

Tilbudsåpning: 

Det er skrevet protokoll fra tilbudsåpningen. Denne viser at det var to til stedet på vegne av 

kommunen. 

 

Vurderingen av tilbudene: 

Kommunen har dokumentert hvordan tilbudene har blitt vurdert. Dokumentasjonen viser at 

tilbudene har blitt vurdert på bakgrunn av de oppgitte tildelingskriteriene.  

 

Meddelelse om valg av tilbud: 

Kommunen har ikke dokumentert at det er sendt meddelelse om valg av tilbud til de aktuelle 

leverandørene. 

 

Karensperiode: 

Kommunen har ikke dokumentert at det er fastsatt karensperiode for denne anskaffelsen. 

 

Anskaffelsesprotokoll: 

Kommunen har ikke dokumentert at det er ført anskaffelsesprotokoll for 

anskaffelsesprosessen. Imidlertid foreligger det dokumenter som samlet sett gir et fullstendig 

bilde av anskaffelsesprosessen. 
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Vurderinger 

 

Anskaffelsen gjelder en bygge- og anleggskontrakt med en anskaffelsesverdi som er under 

den dagjeldende EØS-terskelverdien for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider, men over 

den nasjonale terskelverdien på kr 500.000. Dette betyr at det er anskaffelsesforskriften del I 

og del II som kommer til anvendelse. Revisjonen legger dette til grunn i vurderingene 

nedenfor. 

 

Konkurransen skal kunngjøres i henhold til reglene om offentlige anskaffelser. I 

anskaffelsesforskriften § 9-1 (3) framgår det at anskaffelser som omfattes av 

anskaffelsesforskriften del II skal kunngjøres i Doffin. Vår undersøkelse viser at anskaffelsen 

er kunngjort i Doffin. Anskaffelsen er derfor kunngjort på riktig måte.  

 

Kunngjøringen skal inneholde de opplysninger som forskriften krever. I 

anskaffelsesforskriften § 8-1 framgår det at kunngjøringen (og eventuelt 

konkurransegrunnlaget) skal beskrive hva som skal anskaffes, hvilken anskaffelsesprosedyre 

som er valgt, hvordan konkurransen skal gjennomføres (herunder kriterier for valg av tilbud), 

hvordan tilbudene skal utformes, endelig frist for mottak av tilbud (dato og klokkeslett) samt 

hvilke alminnelige eller spesielle kontraktsbetingelser som gjelder for oppdraget. Vår 

undersøkelse viser at kommunens kunngjøring og konkurransegrunnlag i den undersøkte 

anskaffelsen inneholder de opplysninger som anskaffelsesforskriften krever. 

 

Det skal benyttes korrekt anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverket. I 

anskaffelsesforskriften § 5-1 framgår det at anskaffelser som er omfattet av 

anskaffelsesforskriften del II skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller 

ved konkurranse med forhandling. Vår undersøkelse viser at det i kunngjøringen og 

konkurransegrunnlaget er oppgitt at anskaffelsen skal skje som en åpen anbudskonkurranse. 

Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. 

 

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

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

leverandørenes tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Det framgår 

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

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

undersøkelse viser at de kvalifikasjonskrav som kommunen har stilt oppfyller de krav som 

framgår av anskaffelsesforskriften. Det er videre slik at de kvalifikasjonskrav som stilles skal 

framgå av kunngjøringen eller av et eget kvalifikasjonsgrunnlag, jf. anskaffelsesforskriften § 

8-5. Vår undersøkelse viser at så er tilfelle. Kommunen har dokumentert at leverandørene la 

fram slik dokumentasjon. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. 

 

Inntil 1. juli 2015 stilte anskaffelsesforskriften § 8-8 krav om at oppdragsgivere skulle kreve 

at leverandører sammen med sine tilbud la fram HMS-erklæring. Den undersøkte anskaffelsen 

skjedde høsthalvåret 2014, noe som innebærer at denne bestemmelsen gjaldt på det tidspunkt 

den undersøkte anskaffelsen ble gjennomført. Vår undersøkelse viser at kommunen har stilt 

krav om slik dokumentasjon. Kommunen har også dokumentert at leverandørene har lagt 

fram slik dokumentasjon. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette.   
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I følge anskaffelsesforskriften § 8-7 (1) skal oppdragsgiver kreve at samtlige norske 

leverandører fremlegger skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt.
71

 Vår 

undersøkelse viser at kommunen har stilt krav om slik dokumentasjon. Kommunen har 

dokumentert at leverandørene har lagt fram slik dokumentasjon. Revisjonen har derfor ikke 

noen merknader til dette. 

 

Tildelingskriterier skal brukes i henhold til regelverket. I følge anskaffelsesforskriften § 13-2 

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

eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. Dersom tildelingen av 

kontrakten skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal det benyttes 

kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kan for eksempel være kvalitet, 

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

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

ferdigstillelse. Vår undersøkelse viser at kommunen har benyttet kriterier som forskriften 

tillater. Det er videre slik at alle kriterier som vil bli lagt til grunn skal oppgis i kunngjøringen 

eller konkurransegrunnlaget. Vår undersøkelse viser at så er tilfelle. Der oppdragsgiver på 

forhånd har bestemt seg for prioriteringen eller vektingen av kriteriene skal dette angis i 

kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Vår undersøkelse viser at så er tilfelle. Vår 

undersøkelse viser videre at de innkomne tilbud har blitt vurdert på bakgrunn av de oppgitte 

tildelingskriteriene. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. 

 

Tidsfristene skal være i henhold til regelverket. I følge anskaffelsesforskriften § 10-1 skal frist 

for forespørsel om deltakelse og innlevering av tilbud fastsettes slik at leverandørene får 

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

og beregninger. Det er altså ikke gitt noen absolutt minimumsfrist for anskaffelser som følger 

anskaffelsesforskriften del II. Hva som er «tilstrekkelig tid», må vurderes konkret for den 

enkelte anskaffelse.
72

 Anskaffelsens art, størrelse og kompleksitet vil dermed ha betydning. 

Det følger også av kravet til konkurranse i anskaffelsesloven § 5 at anskaffelsen må 

gjennomføres på en slik måte at potensielle leverandører gis en reell mulighet til å delta.
73

 I 

henhold til forholdsmessighetsprinsippet bør fristen være lenger jo mer omfattende og 

kompleks anskaffelsen er.
74

 I den undersøkte anskaffelsen var fristen for å komme med tilbud 

satt til 19 kalenderdager. En gjennomgang av praksis i Klagenemnda for offentlige 

anskaffelser viser at nemnda har godtatt tidsfrister ned mot 14 (kalender)dager. Revisjonen 

vurderer det derfor slik at kommunens fastsatte tidsfrist for denne anskaffelsen er innenfor 

kravet om tilstrekkelig tid.  

 

I følge anskaffelsesforskriften § 10-2 (1) skal oppdragsgiver fastsette en vedståelsesfrist, som 

angir den tiden tilbudene er bindende. Fristen skal angis med dato og klokkeslett. Den bør 

ikke settes lengre enn det som er nødvendig av hensyn til behandlingen av tilbudene.  Dersom 

ikke annet fremgår av konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen, utløper vedståelsesfristen 

kl. 24.00, 30 dager etter tilbudsfristens utløp. I den undersøkte anskaffelsen er det i 

kunngjøringen og konkurransegrunnlaget oppgitt at vedståelsesfristen er fastsatt til 60 dager 

(fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud). Til dette vil revisjonen bemerke at 

                                                 
71

 Inntil 1. juli 2015 gjaldt dette kravet for anskaffelser over kr 100.000. Fra 1. juli 2015 gjelder dette kravet for 

anskaffelser over kr 500.000. 
72

 Se Marianne H. Dragsten; Offentlige anskaffelser – Regelverk, praksis og løsninger (2013), på side 436-437. 

Se også Kofa-sak 2005/13 premiss 36. 
73

 Se Marianne H. Dragsten; Offentlige anskaffelser – Regelverk, praksis og løsninger (2013), på side 437. Se 

også Kofa-sak 2008/83 premiss 22. 
74

 Fornyings- og administrasjonsdepartementet; Veileder i reglene om offentlige anskaffelser (2013), på side 

155. 
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kommunen ikke direkte og uttrykkelig har oppgitt vedståelsesfristen i dato og klokkeslett. jf. 

«fra dato og klokkeslett …» i kunngjøringen. Imidlertid er det ingen innholdsmessig tvil om 

hva som er den fastsatte vedståelsesfristen (herunder dato og klokkeslett). Et neste spørsmål 

blir om den frist som er satt er lengre enn det som er nødvendig. Hva som er «lengre enn det 

som er nødvendig» må vurderes i det enkelte tilfelle. Revisjonen har ikke klart å finne klare 

holdepunkter om dette verken i praksis fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser eller i 

faglitteraturen. Revisjonen vil imidlertid bemerke at det finnes saker behandlet av 

Klagenemnda der faktum viser vedståelsesfrist på opptil seks måneder, uten at Klagenemnda 

har vurdert dette nærmere.
75

 Revisjonen vurderer det derfor slik at den fastsatte 

vedståelsesfrist på 60 dager ikke synes å være lengre enn nødvendig. 

 

Oppdragsgiver skal fastsette en karensperiode, jf. anskaffelsesforskriften § 13-3 andre ledd. 

Karensperioden er tiden mellom valg av leverandør og det tidspunkt oppdragsgiver lovlig kan 

inngå kontrakt med den valgte leverandøren. For leverandørene representerer karensperioden 

en periode for å vurdere lovligheten av anskaffelsen. Karensperioden kan derfor til en viss 

grad anses som en klagefrist. Kommunen har ikke framlagt dokumentasjon som viser hva som 

eventuelt var karensperioden for den undersøkte anskaffelsen.  

 

Anbudskonkurransen skal avsluttes i henhold til regelverket. I henhold til 

anskaffelsesforskriften § 13-3 skal oppdragsgiver meddele sin beslutning om hvem som skal 

tildeles kontrakt eller rammeavtale til alle berørte leverandører i rimelig tid før kontrakten 

eller rammeavtalen inngås.  Meddelelsen skal være skriftlig og gis samtidig til alle berørte 

leverandører. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget etter § 11-14 

(oppdragsgivers begrunnelsesplikt) første ledd, og opplyse om karensperioden. Oppdragsgiver 

behøver ikke å sende slik meddelelse der det kun har vært èn leverandør som har levert inn 

tilbud. I den undersøkte anskaffelsen var det tre leverandører som leverte inn tilbud. Vår 

undersøkelse viser at kommunen ikke kan dokumentere at det er sendt meddelelsesbrev til 

disse.  

 

Anskaffelsen skal protokollføres i henhold til regelverket. I henhold til anskaffelsesforskriften 

§ 3-2 skal oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner 

eksl. mva. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom 

hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av 

forskriftens vedlegg 4 (anskaffelser over kr 500.000). Kommunen har ikke framlagt en slik 

anskaffelsesprotokoll. Imidlertid foreligger det dokumenter som samlet sett gir et fullstendig 

bilde av anskaffelsesprosessen. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. 

 

Med unntak av noe manglende dokumentasjon, samt manglende anskaffelsesprotokoll, er det 

revisjonens vurdering at denne anskaffelsen er gjort i tråd med anskaffelsesregelverket. 

 

2.2.8 Konklusjon 

Vår undersøkelse viser at Nordkapp kommune ikke fullt ut etterlever reglene for offentlige 

anskaffelser. Våre funn viser blant annet at en av de undersøkte anskaffelsene er gjennomført 

som en ulovlig direkte anskaffelse. Videre er det på det rene at kommunen ikke har praksis 

for å føre anskaffelsesprotokoll. For noen av de undersøkte anskaffelsene har kommunen ikke 

fullt ut kunnet dokumentere hvordan anskaffelsene har blitt gjennomført. 
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 Se Kofa-sak 2014/92 premiss 2. 
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2.3 Etterlever kommunen kravene til dokumentasjons- og arkivplikt 

2.3.1 Revisjonskriterier 

 Innkjøpsprosessen knyttet til offentlige anskaffelser skal dokumenteres 

 Dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse skal arkiveres 

2.3.2 Faktabeskrivelse 

I forbindelse med revisjonens gjennomføring av denne undersøkelsen er det avdekket at 

Nordkapp kommune ikke har rutiner som sikrer at sentrale dokumenter knyttet til 

anskaffelsesprosesser blir arkivert i kommunens arkiv. For flere av de anskaffelsene som 

revisjonen har undersøkt har kommunen sett seg nødt til å innhente anskaffelsesdokumenter 

fra de innleide konsulenter som har bistått kommunen i anskaffelsesarbeidet.  Det er videre 

slik at kommunen ikke har klart å framskaffe alle etterspurte dokumenter for enkelte av de 

undersøkte anskaffelsene. 

2.3.3 Vurderinger 

Kravene til arkivplikt for kommunene framgår av lov om arkiv og forskrift om offentlege 

arkiv (arkivforskriften). I arkivloven § 5 heter det at «Offentlege organ pliktar å ha arkiv», og 

at «desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder 

for samtid og ettertid». Nærmere bestemmelser om arkivplikten er fastsatt i arkivforskriften.   

I følge Arkivverket skal hele innkjøpsprosessen knyttet til anskaffelser dokumenteres 

skriftlig.
76

 Av dette følger det at alle dokumenter knyttet til en anskaffelse skal journalføres 

og arkiveres. Dette innebærer at kommunen blant annet skal arkivere kunngjøring, 

konkurransegrunnlag, innkomne tilbud, vurdering av tilbud, anskaffelsesprotokoll og annen 

skriftlig kommunikasjon mellom kommunen og tilbyder(e). Vår undersøkelse viser at 

Nordkapp kommune ikke har praksis for dette. Revisjonen vurderer det derfor som svært 

bekymringsfullt at Nordkapp kommune ikke har rutiner som sikrer at dokumenter etter 

gjennomførte anskaffelser blir arkivert i tråd med regelverket. Revisjonen vil i den 

sammenheng minne om at kommunen som oppdragsgiver fortløpende skal sikre at de 

vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen 

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

oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet, jf. anskaffelsesforskriften § 3-1 (7). Også i dette 

ligger det et indirekte krav til arkivplikt. Dette skal blant annet sikre etterlevelse av de 

grunnleggende prinsippene om etterprøvbarhet og gjennomsiktighet, jf. lov om offentlige 

anskaffelser § 5 tredje ledd. 

2.3.4 Konklusjon 

Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp kommune ikke etterlever kravene til 

dokumentasjons- og arkivplikt i forbindelse med kommunens anskaffelsesprosesser. 
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 Arkivverket: http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Journalfoering/Spesielle-

dokumenttypar/Innkjoepssaker  

http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Journalfoering/Spesielle-dokumenttypar/Innkjoepssaker
http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Journalfoering/Spesielle-dokumenttypar/Innkjoepssaker
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3. KONKLUSJONER 

3.1 Blir investeringsprosjektene håndtert på en betryggende måte, 
særlig i prosjektenes planleggings- og gjennomføringsfaser? 

 

Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp kommune i all hovedsak håndterer 

investeringsprosjektene på en betryggende måte, i prosjektenes planleggings- og 

gjennomføringsfaser. 

3.2 Etterlever kommunen regelverket for offentlige anskaffelser? 
 

Vår undersøkelse viser at Nordkapp kommune ikke fullt ut etterlever reglene for offentlige 

anskaffelser. Våre funn viser blant annet at en av anskaffelsene er gjennomført som en ulovlig 

direkte anskaffelse. Videre er det på det rene at kommunen ikke har praksis for å føre 

anskaffelsesprotokoll. For noen av de undersøkte anskaffelsene har kommunen ikke fullt ut 

kunnet dokumentere hvordan anskaffelsene har blitt gjennomført. 

3.3 Etterlever kommunen kravene til dokumentasjons- og arkivplikt 
 

Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp kommune ikke etterlever kravene til 

dokumentasjons- og arkivplikt i forbindelse med kommunens anskaffelsesprosesser. 

3.4 Hovedkonklusjon 
 

Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp kommune har et forsvarlig system for håndtering av 

investeringsprosjekter. Imidlertid viser undersøkelsen flere brudd på regelverket for offentlige 

anskaffelser samt manglende etterlevelse av kravene til dokumentasjons- og arkivplikt i 

forbindelse med anskaffelsesprosesser.  
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4. ANBEFALINGER 
 

På bakgrunn av de funn og vurderinger som er gjort i denne undersøkelsen, vil revisjonen 

anbefale at Nordkapp kommune iverksetter følgende tiltak for å bedre håndteringen av sine 

investeringsprosjekter: 

 

 Vurderer å gjennomføre forprosjekt i forbindelse med investeringer over en viss 

størrelsesorden 

 Vurderer å utarbeide prosjektplaner for investeringer over en viss størrelsesorden 

 Vurderer å gjennomføre risikovurderinger for investeringer over en viss 

størrelsesorden 

 Kunngjøre anskaffelser i tråd med anskaffelsesregelverket 

 Innføre rutiner for føring av anskaffelsesprotokoll  

 Innføre rutiner for dokumentasjon av anskaffelsesprosesser 

 Innføre rutiner for arkivering av anskaffelsesdokumenter 
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Lovverk 

Lov om kommuner og fylkeskommuner mv. (kommuneloven)  

Lov om offentlige anskaffelser  

Lov om arkiv 

Forskrift om offentlige anskaffelser  

Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og 

posttjenester) 

Forskrift om offentlege arkiv 

Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner  

Lovforarbeid 

Ot.prp.nr.70 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og 

fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon)  

Klagenemnda for offentlige anskaffelser 

Kofa-sak 2014/92 

Kofa-sak 2013/123 

Kofa-sak 2012/76 

Kofa-sak 2011/230 

Kofa-sak 2011/165 

Kofa-sak 2008/83 

Kofa-sak 2005/13 

 

Rapporter og veiledere 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 

(2006/2013) 

KS: Rådmannens internkontroll: Orden i eget hus! (2012) 

NS-ISO 10006:2003 Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter 
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Dragsten Marianne H.; Offentlige anskaffelser – Regelverk, praksis og løsninger (2013)  

Westhagen, Harald: Prosjektarbeid – Utviklings- og endringskompetansen (2002) 

Nordkapp kommune 

Prosjekthåndboka (PA-håndboka) 

Økonomi- og finansreglement 

Årsberetning 2014 

Årsberetning 2013 

Årsberetning 2012 

Årsberetning 2011 

Årsbudsjett 2013 – Økonomiplan 2013-2016 

Internett 

Arkivverket:  
http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Journalfoering/Spesielle-dokumenttypar/Innkjoepssaker 

http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Journalfoering/Spesielle-dokumenttypar/Innkjoepssaker
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER 
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VEDLEGG 2: VEDLEGG TIL RÅDMANNENS 
KOMMENTARER 
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VEDLEGG 3: ANSKAFFELSESPROTOKOLL 
 

Protokoll for anskaffelser som overstiger 500.000 kroner eksl. 
mva.

77
 

 

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  

 

 

                                                 
77

 Vedlegg 4 i forskrift om offentlige anskaffelser. 



Rutiner i investeringsprosjekter 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 65 

 

 

 

 
 


