
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Forvaltningsrevisjon 
Oktober 2021 

Offentlige 
anskaffelser 
Ås kommune 

Viken  
kommunerevisjon 

 

 



 

 
2 

Ås kommune   |   2021   |   Offentlige anskaffelser 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
3 

Ås kommune   |   2021   |   Offentlige anskaffelser 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Sammendrag 

Bestilling  Problemstillinger 

Kontrollutvalget 

sak 4/2021 

26. januar 2021 

 1. Har kommunen tilstrekkelig internkontroll som sikrer 
etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser og er 
det en tydelig ansvarsdeling på området? 

2. I hvilken grad blir kommunens anskaffelser gjennomført i tråd 
med grunnleggende krav i regelverket for offentlige 
anskaffelser? 

3. I hvilken grad blir lojalitet til rammeavtaler ivaretatt ved kjøp? 

4. I hvilket omfang kjøpes konsulenttjenester, og i hvilken grad 
er kjøpene i samsvar med regelverket for offentlige 
anskaffelser?  

 

  

  

Formål  

Prosjektets formål er 

undersøke om Ås kommune 

etterlever regelverket for 

offentlige anskaffelser. 

 

 

 
Metode og praktisk gjennomføring 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt i "RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon".  

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse og 

samtaler med økonomisjef og Innkjøpsteam. Det er også benyttet statistiske og økonomiske analyser 

– regnskapsanalyse, i kombinasjon med erfaringsbasert risikovurdering for å velge ut de 

anskaffelsene som er kontrollert. For å belyse temaer som bl.a. organisering, kompetanse, og 

etterlevelse gjennomførte vi en spørreundersøkelse. Undersøkelsen ble distribuert til 59 

respondenter. Svarprosenten ble 66 % (39 svar).  

Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene har vi i hovedsak benyttet anskaffelsesloven med tilhørende 

forskrifter og utvalgte veiledere og lovforarbeid. 

I kapittel 3 fremgår de utledede revisjonskriteriene til problemstillingene, og i vedlegg 4 fremgår 

selve utledningen av disse. 

Oppsummering og konklusjoner 

Vår gjennomgang av enkeltanskaffelser viser at Ås kommune har gjort flere anskaffelser uten at 

konkurranse er gjennomført eller at regelverket om offentlige anskaffelser ikke er fulgt fult ut. 

Svarene fra spørreundersøkelsen tyder også på at de gjøres direkte anskaffelser. Kjøp fra selskaper 

man har rammeavtale med blir heller ikke alltid gjort. I de tilfeller hvor konkurranse er gjennomført 

anser vi at kravene til likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i 

hovedsak er oppfylt. Anbudsdokumentene vi er forelagt anses å være i tråd med regelverket og 

inneholde relevante krav og beskrivelser.  
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Ås kommune har utarbeidet strategi for innkjøpsarbeidet. Det er i tillegg utarbeidet en prosess for 

innkjøp og rutinebeskrivelser. Kommunens rutiner gir ansatte i kommunen et grunnlag for å kunne 

følge lov om offentlige anskaffelser. Svar fra spørreundersøkelse kan imidlertid tyde på at det er 

behov for ytterligere opplæring innen regelverket om offentlige anskaffelser  

Etter vår vurdering synes det som roller og ansvar er tydelig beskrevet i kommunens dokumenter. 

Spørreundersøkelsen viser at ikke alle ansatte er enige i dette. Flere har påpekt nytten av å øke den 

sentrale kapasiteten, Vi er enig i dette innspillet. Det bør også i enda større grad tydeliggjøres 

hvordan virksomhetene/ enhetene kan benytte seg av bistand fra Innkjøpsteamet. 

Anbefalinger 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale kommunedirektøren i Ås kommune å gjennomføre 

følgende: 

• Innrette kommunens praksis slik at anskaffelser skjer på bakgrunn av konkurranser som er 

gjennomført i tråd med krav i regelverket 

• Innrette kommunens praksis slik at rammeavtaler benyttes 

• Innrette kommunens praksis slik at det oppbevares (arkiveres) tilstrekkelig dokumentasjon i 

forbindelse med anskaffelser 

• Kartlegge og gjennomføre nødvendig kompetansehevning  

• Vurdere om den sentrale kapasiteten på innkjøpsområdet er tilstrekkelig 

• Tydeliggjøre innkjøpsteamets rolle og omfang av bistand. 

Et utkast til rapport har blitt oversendt kommunedirektøren til uttalelse. Kommunedirektørens 

uttalelse i brev av 18. oktober 2021 er vedlagt rapporten. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

Kontrollutvalget i Ås kommune vedtok i sitt møte 26. januar 2021, sak 4/2021, at Viken 

kommunerevisjon IKS (VKR) skulle gjennomføre en forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser. 

Prosjektet er bestilt på bakgrunn av gjennomført risiko og vesentlighetsanalyse (ROV), samt plan for 

forvaltningsrevisjon for Ås kommune 2020-2024.     

I 2020 ble det gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll for regnskapet 2019 

I sitt møte 13 oktober 2020, sak 48/20, behandlet kontrollutvalget revisjonens forenklede 

etterlevelseskontroll for regnskapsåret 2019.  

Etterlevelseskontrollen er et lovpålagt attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i 

forbindelse med Ås kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen. 

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 

økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er 

gjenstand for betryggende kontroll. 

I denne etterlevelseskontrollen hadde revisjonen sett på kommunens etterlevelse av reglene om 

offentlige anskaffelser i kommunens interne regelverk. Det er kontrollert for om kommunen: 

• har utlyst anskaffelser korrekt i forhold til nasjonale grenseverdier og  

EØS-terskelverdier?  

• har utarbeidet anskaffelsesprotokoller i tråd med regelverket? 

Kriterier for å vurdere etterlevelsen ble hentet fra lov om offentlige anskaffelser med tilhørende 

forskrift, samt kommunens rutiner, anskaffelsesstrategi og oversikt over rammeavtaler. 

Til kontroll ble det valgt ut 6 anskaffelser der samlet kjøp var større enn kr 100.000 per leverandør.  

Etterlevelseskontrollen viste at to av de 6 kontrollerte anskaffelsene var gjort som et direkte kjøp, For 

flere av de andre anskaffelsene var det mangler når det gjaldt dokumentasjon. Regelverket for 

offentlige anskaffelser er følgelig ikke fulgt. 

Revisjonen konkluderte følgende: Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis har vi 

identifisert svakheter i interne rutiner for offentlige anskaffelser i Ås kommune. Vi oppfatter at det er 

risiko for at Ås kommune ikke fullt ut etterlever regelverket for offentlige anskaffelser. 

Kontrollutvalget tok saken til orientering samtidig som den vil bli tatt opp under behandling av ROV.   
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1.2. Formål og problemstillinger 

Prosjektets formål er undersøke om Ås kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.  

I denne forvaltningsrevisjonen søker vi å belyse følgende problemstillinger: 

1. Har kommunen tilstrekkelig internkontroll som sikrer etterlevelse av regelverket for offentlige 
anskaffelser og er det en tydelig ansvarsdeling på området? 

2. I hvilken grad blir kommunens anskaffelser gjennomført i tråd med grunnleggende krav i 
regelverket for offentlige anskaffelser? 

3. I hvilken grad blir lojalitet til rammeavtaler ivaretatt ved kjøp? 

4. I hvilket omfang kjøpes konsulenttjenester, og i hvilken grad er kjøpene i samsvar med 
regelverket for offentlige anskaffelser?  

 

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 

Som det går fram av problemstillingene i kulepunktene i kapittel 1.2, er det vedtatt relativt konkrete 

problemstillinger for forvaltningsrevisjonen. Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og 

temaer som faller inn under de problemstillingene som fremgår av kapittel 1.2. Vurderinger og 

konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller temaene.  

1.4. Definisjoner 

Definisjoner på uttrykk benyttet i forbindelse med offentlige anskaffelser finnes i vedlegg 5. 

Definisjonene er hentet fra anskaffelsesforskriften1. 

 

  

 

1 FOR 2016-08-12 nr. 974: Forskrift om offentlige anskaffelser, Kapittel 4 Definisjoner 
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1.5. Organisering 

Ås kommune er organisert i fire kommunalområder: 

• Organisasjon og fellesområder 

• Oppvekst og opplæring 

• Helse og mestring 

• Teknikk, samfunn og kultur 

Videre er det totalt 10 virksomheter fordelt på 36 enheter under disse fire kommunalområdene. 

 

Ås ko9mmunens regnskap for 2020 viste totale driftsinntekter på 1 564,5 mill. kr, Totale driftsutgifter 

var 1 551,3 mill. kr. Totale Investeringsutgifter i 2020 var på 317.8 mill. kr   
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2. Metode 

Forvaltningsrevisjon utført av Viken kommunerevisjon IKS gjennomføres, dokumenteres, 

kvalitetssikres og rapporteres i samsvar med kommuneloven og god kommunal revisjonsskikk2.  

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 
001 Standard for forvaltningsrevisjon" 3 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse, 

samtaler med sentrale personer i Ås kommune og en spørreundersøkelse.  

For å velge ut anskaffelser for kontroll har vi benyttet statistiske analyser og økonomiske analyser / 

regnskapsanalyse. Ved utarbeidelsen av statistikken for kjøp hos de utvalgte leverandørene, har vi 

benyttet regnskapsfiler fra kommunens økonomisystem. Vi har benyttet leverandørreskontroene for 

regnskapsåret 2020.  

Vi har valgt ut 19 anskaffelser, ut fra en erfaringsbasert risikovurdering av hvilke typer anskaffelser, 

bransjer og leverandører revisjonen har erfart at det er størst sannsynlighet for å være brudd på 

regelverket.  

De utvalgte anskaffelsene er oversendt administrasjonen. Vi ønsket en redegjørelse for om 

anskaffelsene er foretatt etter konkurranse gjennom en rammeavtale, avtale eller kontrakt, etter 

forespørsel hos flere leverandører eller direkte hos den enkelte leverandør. Vi ba om å få tilsendt 

relevant dokumentasjon, fortrinnsvis protokoller, eller en begrunnelse for direkte anskaffelser. Vi har 

fått tilgang til kommunens saksbehandlingssystem og har på bakgrunn av tilbakemelding om saksnr. 

for den enkelte sak og selv hentet ut relevant informasjon fra de utvalgte anskaffelsene  

For å belyse temaer som bl.a. organisering, kompetanse, og etterlevelse gjennomførte vi en 

spørreundersøkelse. Undersøkelsen var rettet mot ansatte i Ås kommune som har en rolle i arbeidet 

med offentlige anskaffelser. Dette var bl.a. enhetsledere og virksomhetsledere, innkjøpsteam og 

andre sentrale personer. Liste over ansatte ble mottatt fra økonomisjef. Undersøkelsen ble distribuert 

til 59 respondenter. Svarprosenten ble 66 % (39 svar). Vi benyttet verktøyet Questback 4 til å 

gjennomføre spørreundersøkelsen. Undersøkelsen var tilgjengelig i 14 dager, og det ble sendt ut to 

påminnelser i perioden til de som ennå ikke hadde svart. 

Vi mener det er samlet inn et tilstrekkelig faktagrunnlag til å belyse problemstillingene og 

revisjonskriteriene.  

 

2 God kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll kommer til uttrykk først og fremst i RSK 001 Standard for 
forvaltningsrevisjon og RSK 002 Standard for eierskapskontroll. Gjeldende standarder er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds 
styre høsten 2020. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder, fastsett av International 
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 
3 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

4 www.questback.com/no/ 

http://www.questback.com/no/
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Vi viser kapittel 1.3 for eventuelle avgrensinger i prosjektets omfang.  

Et utkast til rapport har blitt oversendt kommunedirektøren til uttalelse. Kommunedirektørens 

uttalelse i brev av 18.10. 2021 er vedlagt rapporten. 

For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg 5. 

  

 

5 Vedlegg 3 – Metode 
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3. Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene 6 har vi i hovedsak benyttet anskaffelsesloven 7 med tilhørende 

forskrifter og utvalgte veiledere og lovforarbeid 8. 

På bakgrunn av problemstillingene og relevante krav i kildene 9, har vi utledet følgende 

revisjonskriterier for vår gjennomgang av offentlige anskaffelser i Ås kommune. Kriteriene er ikke 

nødvendigvis uttømmende for ethvert krav som stilles til alle sider av arbeidet innenfor 

anskaffelsesområdet. Kriteriene er oppstilt etter revisjonens vurdering av hva som er det sentrale, 

basert på en vurdering av virksomhetens egenart og regelverket den forvalter. 

Internkontroll – Anskaffelser  

Den første problemstillingen er: 

• Har kommunen tilstrekkelig internkontroll som sikrer etterlevelse av regelverket for offentlige 

anskaffelser og er det en tydelig ansvarsdeling på området? 

 
Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha en strategi for innkjøpsarbeidet forankret i ledelsen. 

• Kommunen bør ha prosedyrer og arbeidsrutiner for etterlevelse av regelverket for offentlige 

anskaffelser og kontroll med disse. 

•  Kommunen bør ha rutiner som sikrer at saksdokumentasjonen for hver anskaffelse 

oppbevares samlet og systematisk i et forsvarlig arkivsystem. 

•  Roller, ansvar og fullmakter bør være avklart og nedfelt skriftlig. 

•  Kompetanse og informasjon til personer som foretar innkjøp må være tilstrekkelig 

• Kommunen bør ha rutiner som sikrer at saksdokumentasjonen for hver anskaffelse 

oppbevares samlet og systematisk i et forsvarlig arkivsystem. 

 

 

 

 

 

6 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de 
analyser og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller 
svakheter. 
7 LOV 2016-06-17 nr. 73: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 
8 Se referanser 
9 Vedlegg 4 – Utledning av revisjonskriterier 



 

 
13 

Ås kommune   |   2021   |   Offentlige anskaffelser 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser 

Den andre problemstillingen er: 

• I hvilken grad blir kommunens anskaffelser gjennomført i tråd med grunnleggende krav i 

regelverket for offentlige anskaffelser? 

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Anskaffelsens verdi skal beregnes før utlysning eller tilbudsforespørsel. 

• Anskaffelsens verdi skal bygge på estimat som er forsvarlig på kunngjøringstidspunktet. 

• Det er ikke lov å dele opp anskaffelsen i flere anskaffelser med det formål å komme under 

regelverkets grense- eller terskelverdier. 

• Det må velges en anskaffelsesprosedyre som er lovlig ut fra regelverket. 

• Konkurranse mellom leverandører skal sikres gjennom å utlyse anskaffelser eller be om 

tilbud i tråd med regelverket. 

• Anskaffelse må kunngjøres (utlyses) på den måte regelverket krever. 

• Konkurransegrunnlag må utformes og minimum ha det innhold som regelverket krever. 

• Tilbud som ikke tilfredsstiller kravene til tilbud og frister etter regelverket, eller der forhold 

ved leverandøren krever dette, må avvises.  

• Likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal sikres i 

evaluering av tilbud. 

• Ved bruk av kvalifikasjonskrav (økonomiske, finansielle, tekniske og faglige) skal disse stå i 

forhold til, samt være relevante for leveransen. 

• Tildelingskriterier skal være objektive og angis i prioritert rekkefølge. 

• Tildelingskriterier skal ha tilknytning til leveransen. 

• Tildelingskriterier skal ikke være så skjønnspreget at de gir en ubegrenset valgfrihet. 

• Likebehandling av leverandører skal sikres i dialog, konkurransepreget dialog eller 

forhandlinger. 

• Endringer underveis i anbudsprosessen kan ikke anses å være vesentlige avvik fra det som 

opprinnelig ble kunngjort.  

• Likebehandling av leverandører skal sikres ved endringer underveis. 

• Valg av leverandør skal gis skriftlig og samtidig til alle berørte leverandører, og inneholde 

begrunnelse for valget og angi karensperioden. 

• Kontrakt kan tidligst inngås etter utløp av karensperioden. 

• Det kan ikke inngås en kontrakt hvor anskaffelsens art og omfang medfører vesentlige 

endringer fra det som opprinnelig ble kunngjort.  

• Likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i 

anskaffelsesprosessene skal sikres gjennom god dokumentasjon  

• Anskaffelsesprotokoll skal føres og innholdet skal følge forskriften. 
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Lojalitet til rammeavtaler 

Den tredje problemstillingen er: 

• I hvilken grad blir lojalitet til rammeavtaler ivaretatt ved kjøp? 

 

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha rutiner som sikrer at rammeavtaler følges lojalt opp. 

• Kommunen bør kjøpe varer/tjenester hos de leverandører som har rammeavtale med 

kommunen/ Felles innkjøpskontor på området kjøpet gjelder. 

 

Kjøp av konsulenttjenester 

Den fjerde (siste) problemstillingen er: 

• I hvilket omfang kjøpes konsulenttjenester, og i hvilken grad er kjøpene i samsvar med 

regelverket for offentlige anskaffelser?  

Den første delen av problemstillingen er deskriptiv. Her har vi søkt å kartlegge og vise omfanget av 

kjøp av konsulenttjenester i Ås kommune.  

Den andre delen av problemstillingen retter seg mot det samme som den andre problemstillingen, 

og vi viser til denne når det gjelder utledede revisjonskriterier. 
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4. Offentlige anskaffelser i Ås kommune  

Organisering av innkjøpsarbeidet 

Ås kommune benytter i utgangspunktet en desentralisert modell for kommunale anskaffelser. Det er 

virksomheter og enheter selv som har ansvaret for å gjennomføre de anskaffelser de har behov for. 

Delegasjonsreglementet for Ås kommune gir virksomhetsledere myndighet innen sitt område til å 

gjennomføre anskaffelser og signere kontrakter opp til 10 mill. kr innenfor sitt budsjett. Unntaket er i 

de tilfeller egne regler gjelder for bygge- og anleggsprosjekter hvor egne rutiner gjelder. For 

enhetsledere er myndigheten satt til 1 mill. kr.  

Økonomiavdelingen i Ås kommune har ansvaret for å koordinere arbeidet med anskaffelser i 

kommunen. Økonomisjefen er leder for innkjøpsteamet som i tillegg består av: 

• Jurist 

• Innkjøpskontakt  

• Økonomikonsulent  

Rådmannsgruppen i Ås kommune vedtok i mars 2019 en anskaffelses strategi for Ås kommune. I 

tillegg ble en ny prosess for anskaffelser utarbeidet. Denne er tilgjengelig i kommunens 

kvalitetssystem. 

Av anskaffelsesstrategien framgår det at: 

1. Anskaffelser i Ås kommune skal være organisert med klare ansvarslinjer og tydelige roller. 

2. Anskaffelsesprosessen i Ås kommune skal bidra til effektiv ressursutnyttelse og skal bidra til 

å dekke brukernes behov. 

3. Anskaffelser i Ås kommune skal ha riktig kvalitet og gjennomføres effektivt og digitalt. 

4. Ås kommune skal vise samfunnsansvar i anskaffelsene. 

5. Ås kommune skal være en attraktiv samarbeidspartner på anskaffelsesområdet. (Mål for 

innkjøpssamarbeidet i Follo og Oslo regionen) 

Kommunedirektøren utarbeider hvert år et Oppdragsbrev som gir rammer og oppdrag knyttet til 

iverksettelse av handlingsprogrammet og føringer for virksomhetsstyringen. Her omtales også 

innkjøp: 

Kommunens innkjøpsprosess skal følges. Innkjøpsprosessen sikrer effektivitet, lovlighet og god intern 

kontroll. På områder hvor kommunen har rammeavtaler, skal disse etterleves. Eventuelle avvik skal 

begrunnes og dokumenteres. E-handel skal brukes på de områder kommunen har avtaler om e-

handel. 

Virksomhetslederne/stabslederne skal sikre at behovet for en anskaffelse kartlegges og meldes 

innkjøpstemaet i henhold til innkjøpsprosessen. Alle virksomhetsledere må være godt kjent med 

kommunens innkjøpsprosess og sikre at enhetene følger denne. 



 

 
16 

Ås kommune   |   2021   |   Offentlige anskaffelser 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Rammeavtaler skal benyttes. 

Virksomheten må ta grep for å fornye avtaler som går ut. 

Innkjøpsteamet 

Innkjøpsteamet har ansvar for å: 

• Forvalte felles innkjøpsstrategi 

• Oppdatere prosesser 

• Etablere og oppdatere maler 

• Ha spisskompetanse på regelverket for offentlige anskaffelser 

• Gi anskaffelsesfaglige og juridiske råd ved anskaffelser 

• Gjennomføre stikkprøve og utvalgte kontroller etter egen rutine basert på risikovurderinger 

• Systemeier for KGV 

• Koordinere kontakt mot FIK 

Felles innkjøpskontor (FIK) 

Ås kommune deltar sammen med kommunene Vestby, Nesodden og Frogn i et felles innkjøpskontor.  

Vestby kommune er vertskommune. Innkjøpskontoret skal: 

• Være et kompetansesenter for offentlige anskaffelser  

• Delta i innkjøpsnettverk og koordinere fellesanskaffelser hvor kommunen deltar sammen 

med andre 

• Gjennomføre felles anskaffelser av rammeavtaler for kommunene i FIK. 

• Følge opp felles rammeavtaler. 

Kapasiteten i FIK brukes der de deltagende kommunene har sammenfallende interesser og behov. En 

person fra innkjøpsteamet har ansvaret for å følge opp samarbeidet i FIK.    

Egenevaluering innkjøp 

Ås kommune gjennomførte i 2018 en egenevaluering av kommunens innkjøpsarbeid. Dette resulterte 

i en rapport Innkjøp A til Å Ås kommune, rapporten er datert 17.12.2018. Av rapporten framgår det at 

Ås kommune gjør et omfattende arbeid på innkjøpsområdet. Kommunen realiserer store deler av 
verdiskapningen gjennom anskaffelser. Arbeidsgruppen kartlegging viser at innkjøpsområdet har 
omfattende utviklingsområder. 

Dette var en del av et omstillingsprosjekt og mandatet omfattet en kartlegging av om 

innkjøpsområdet har forbedringspotensialer og gevinstpotensialer. Arbeidsgruppen hadde følgende 

anbefalinger: 

• Effektivisere anskaffelsesprosessen 

• Utarbeide anskaffelsesstrategi og synliggjøre innkjøp i styringsdokumenter 

• Tydeliggjøre og avklare roller og myndighet 

• Effektivisere bestiller rollen 

• Styrke sentrale innkjøpsfunksjoner 
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• Utvikle ny prosessbeskrivelse for innkjøpsprosess i KSS 

• Styrke rutiner for controll, styring og oppfølging 

• Konkurransegjennomføringsverktøy 

• Evaluere e-handelsplatform 

• Oppnå anbefalt nivå for områder i DIFI sin modenhetstest 

Når det gjelder det siste prikkpunktet ble DIFI sin modenhetstest for å lykkes med det godt innkjøp. 

Gjennomført. Her er det definert åtte faktorer som er vurdert avgjørende for å gjennomføre gode 

innkjøp.  Det tas utgangspunkt i en skala fra 0 til 4 hvor 0 er ikke tilfredsstillende, 1 er grunnleggende, 

2 tilfredsstillende, 3 godt og 4 ledende. Ett område fikk karakteren 2 de andre områdene ble gitt 

karakter 1 på skalaen.  

 

4.1. Intern kontroll – anskaffelser 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

• Har kommunen tilstrekkelig internkontroll som sikrer etterlevelse av regelverket for 

offentlige anskaffelser og er det en tydelig ansvarsdeling på området? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha en strategi for innkjøpsarbeidet forankret i ledelsen. 

• Kommunen bør ha prosedyrer og arbeidsrutiner for etterlevelse av regelverket for 

offentlige anskaffelser og kontroll med disse. 

•  Kommunen bør ha rutiner som sikrer at saksdokumentasjonen for hver anskaffelse 

oppbevares samlet og systematisk i et forsvarlig arkivsystem. 

•  Roller, ansvar og fullmakter bør være avklart og nedfelt skriftlig. 

•  Kompetanse og informasjon til personer som foretar innkjøp må være tilstrekkelig 

• Kommunen bør ha rutiner som sikrer at saksdokumentasjonen for hver anskaffelse 

oppbevares samlet og systematisk i et forsvarlig arkivsystem. 

 

 

Som tidligere beskrevet er dette en undersøkelse som er avgrenset til å se på de prosedyrekrav i 

regelverket om offentlige anskaffelser som fremgår av kapittel 1.2, 1.3 og 3.  
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Faktabeskrivelse 

Rutiner for anskaffelser  

Alle rutiner maler og lignende som er utarbeidet er tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem KSX 

(Compilo). 

Ås kommune har utarbeidet Prosess innkjøp.. Formålet med denne prosessen er bl.a. å sikre at alle 

anskaffelser i kommunen oppnår størst mulig verdiskapning, med mest mulig effektiv ressursbruk og 

at det utvises samfunnsansvar i anskaffelsene. Prosessen skal brukes ved alle innkjøp etter gjeldende 

delegert ansvar. Offentlige anskaffelser skal gjennomføres i henhold til gjeldene lover, forskrifter, 

kommunens anskaffelses strategi, prosessbeskrivelse og andre dokumenter. 

Prosessen beskriver ansvaret for rådmann, kommunalsjef, virksomhetsleder, enhetsleder, 

økonomisjef, innkjøpsteam og innkjøpskontakt. Produktansvarlig og felles innkjøpskontor (Ås, Vestby, 

Nesodden og Frogn). 

Kommunalsjefen har det overordnede ansvaret for at innkjøpsprosessen etterfølges i egen del av 

organisasjonen. 

Virksomhetsleder er innkjøpsansvarlig i virksomheten og har ansvar for kontraktsoppfølging og 

gjennomføring av alle anskaffelser i virksomheten. Virksomhetsleder skal gjennomføre årlige 

oppdateringskurs i anskaffelsesregelverket. 

Enhetsleder er ansvarlig for alle innkjøp i egen enhet og skal være godt kjent med kommunens 

rammeavtaler og sørge for at kjøp av varer og tjenester skjer i henhold til rammeavtaler. Sørge for at 

anskaffelser gjøres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser og etter innkjøpsprosessen. 

Økonomisjef er ansvarlig for at det er et rapporteringssystem på oppfølging av innkjøpsprosessen og 

skal sammenstille rapporter og fremlegge dette for rådmannens ledergruppe. 

Det er utarbeidet rutiner for: 

• Anskaffelser under kr 100 000 

• Felles rutine for alle anskaffelser fra og med kr 100 000 

• Særlig rutine for anskaffelser under nasjonal terskelverdi (mellom kr 100 000 og 1,3 mill. kr) 

• Særlige rutiner for anskaffelser fra og med 1.3 mill. kr. 

• Særlige rutiner for anskaffelser over EØS – terskelverdi. 

I tillegg til rutinebeskrivelsene over er det utarbeidet beskrivelser om følgende temaer: 

• Opprette sak i i 360 (sak/arkiv- system) 

• Konkurransegrunnlag 

• Evalueringsfasen 

• Meddelelse og kunngjøring om resultat 

• Kontraktsvilkår 
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I prosess for innkjøp i kvalitetssystemet er det linket opp nasjonale styringsdokumenter og nyttige 

nettsider: 

• Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser 

• Lov og forskrift om offentlige anskaffelser 

• Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser (regjeringen.no) 

• Best praksis – offentlige anskaffelser (regjeringen.no) 

Link til felles rammeavtaler for follokommuner samt rammeavtaler inngått av Ås kommune er 

tilgjengelig samlet på kommunens intranett. Her framgår også på hvilke avtaler e-handel er 

tilgjengelig.  

Av kommunens rutiner framgår det at det skal meldes inn årlige behov for kjøp over kr 100 000. Dette 

registreres i eget regneark hvor det gis informasjon om kommunalområde, virksomhet, enhet, type, 

hva kjøpet omhandler, om det er Ås kommune eller fells, hvem som skal bistå (innkjøpskontoret, 

ekstern konsulent osv.). Skjemaet blir gjennomgått i rådmannens ledergruppe to ganger i året. 

Innkjøpsteamet er i jevnlig prosess med virksomhetslederne om skjemaet. Innkjøpsteamet opplyser 

at det kan være tilfeller hvor behov ikke blir meldt inn. En mulig årsak kan være at man tror at 

anskaffelsen er meldt via budsjettvedtak. Kommunens delegasjonsreglement pålegger virksomhets- 

og enhetsleder å varsle om anskaffelser over kr 100 000. 

Dersom det ikke er kapasitet til bistand fra innkjøpsteamet, kan bistand kjøptes fra selskap 

kommunen har rammeavtale med. Jurist i innkjøpsteamet gir innkjøpsfaglig bistand. Det er 

virksomhetene/ enhetene som må etterspørre denne bistanden. Etter juristens vurdering burde 

teamet hatt enda større innkjøpsfaglig kapasitet. Det må prioriteres hvilken bistand som skal gis, tid 

kan også være avgjørende i mange anskaffelser. Det oppleves at køen av bistandsbehov øker. Det vil 

være ulike behov for bistand.     Det er påpekt fra innkjøpsteamet ved bruk av ekstern konsulent i 

innkjøpsprosessen vil det bli mindre læring/ erfaring igjen i kommunen etter gjennomføringen.  

Innkjøpssystem 

Fra 1 juni 2021 har Ås kommune tatt i bruk KGV10 systemet Mercell. Tidligere benyttet man et annet 

system. Det er opplyst at opplæring ble gjennomført i mai 2021.. På leverandørens hjemmeside 

framgår det at Mercell sitt KGV-verktøy lar innkjøpere i offentlig sektor gjøre innkjøp raskt, effektivt, 

elektronisk og i henhold til regelverket: 

• Effektiviserer anskaffelsesprosessen 

• Tilfredsstiller til enhver tid krav i anskaffelsesregelverket i Norge og EU 

• Full dokumentasjon av hele anbudsprosessen, som sikrer etterprøvbarhet 

• Integrert mot Doffin/TED 

• Integrert med ESPD - skjema 

• Integrert mot kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV) 

 

10 Konkurransegjennomføringsverktøy 



 

 
20 

Ås kommune   |   2021   |   Offentlige anskaffelser 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

• Integrert mot sakarkivløsninger 

Mercell KGV sky basert innkjøpsverktøy med enkelt og intuitivt brukergrensesnitt. Verktøyet sikrer 

man likebehandling av leverandørene. Alle får samme informasjon til samme tid, og all 

korrespondanse loggføres og er sporbar. Protokoll genereres automatisk. Vår løsning er utviklet i 

samarbeid med offentlige og private innkjøpere i hele Norden. Ved bruk av vårt KGV sikrer du bred 

konkurranse og bedre betingelser. 13.000 leverandører innen alle bransjer i hele Europa overvåker 

daglig anbudsmarkedet gjennom Mercell.  

Kontaktadministrasjonsverktøyet gir oversikt over alle eksisterende avtaler som kommunen har. 

Spørreundersøkelse  

I den gjennomførte spørreundersøkelsen stilte vi spørsmål både til organisering og kompetanse. 

Spørsmålene er stilt de personer som har en rolle i innkjøpsarbeidet i Ås kommune. 

Over vises et samlediagram over deler av svarene fra spørreundersøkelsen. Diagrammet viser 

gjennomsnitt score på spørsmålene (skala 1-6). Lengre ned i kapittelet presenterer vi også svarene i 

diagrammer for det enkelte spørsmålet. Her har vi gitt våre kommentarer.  
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Vi har stilt spørsmål om hvor ofte den enkelte gjennomfører anskaffelser. Svarene viser stor 

spredning om lag 39 % av de som har svart, foretar anskaffelser noen ganger pr mnd. eller oftere, 

mens 28 % gjør det noen ganger pr år. 19 % har oppgitt at de gjør det sjelden eller aldri.  

På spørsmål om den enkelte har tilstrekkelig kunnskap om lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
svarers det følgende: 
 

 

Av tabellen ser vi at nesten 65 % har svart fire eller bedre, vi tolker svarene slik at disse anser å ha 

relativt god kunnskap på området. Om lag 13 % er av den oppfatning at de har liten kunnskap om 

regelverket. Respondentene i spørreundersøkelsen er av den oppfatning at de har enda større 

kunnskap om kommunens regelverk på området. Nesten 72 % svarer her fire eller bedre. Hvis vi ser 

på svarene fra de som på spørsmål om hvor ofte de har foretatt innkjøp har svaret at de gjør innkjøp 

hvert kvartal eller oftere er ikke svarene veldig annerledes. Det er 22 % som har svart alt. 3 og 5 % alt. 

2.   

Av de som har svart oppgir 64 % at de har deltatt på kurs i løpet av de siste to år. Om lag 18 % oppgir 

at de ikke har deltatt på kurs. På spørsmål om hvordan lovverket er gjort kjent er følgende kilder gitt 

høyest score (flere valg var mulig): 

• Informasjon på intranett 48,7 % 

• Personlig veiledning fra innkjøpsteam 46,2 % 

• Samling for virksomhets- og enhetsledere 41 % 

• Via kolleger 38.5 % 

• Opplæring / kurs 35,9 % 

Vi spurte også om det er utpekt andre i virksomheten/ enheten med særskilt ansvar for innkjøp. Av 

de som svarte oppga 76 % at det var andre som også hadde ansvar for innkjøp. 21 % oppgav at disse 

ikke hadde fått tilstrekkelig opplæring. 
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Ås kommune har utarbeidet rutiner og maler på området, vi spurte om disse rutiner og maler er 

dekkende når innkjøp skal gjennomføres. Om lag 61 % har svart fire eller bedre her mens 10 % er 

uenig i dette (.1 og 2). 

På spørsmål om den ansatte vet godt hvor man finner informasjon om innkjøp internt gir 82 % en 

score på fire eller bedre. Bare 2,6 % har gitt score 1. Vi stilte også et konkret spørsmål til det sentrale 

dokumentet for Ås kommune «Prosess for innkjøp» hvor godt man kjente til dette dokumentet. 

Svarene viser at respondentene har god kjennskap til dette dokumentet 73,8 % av de som har svart 

har svart fire eller høyere.  

På spørsmål om organisering og ansvarsforhold er tilstrekkelig klargjort når det gjelder innkjøp er 

følgende svar gitt: 

 

Av svarene ser vi at hovedtyngden av de som har svart er på den positive siden av skalaen, 60 % har 

svart fire eller høyre. Vi registrerer likevel at en del gir utrykk for ikke å være så fornøyd med 

organiseringen, de resterende 40 % har svart tre eller to på spørsmålet. 

På spørsmål om organiseringen er fornuftig fordeler svarene seg nesten like mye på den negative og 

positive delen av skalaen. 48.7 % har svart tre eller lavere mens 51.3 % har svar fire eller høyere. 

En stor andel av respondentene har oppgitt at de vet godt hvor de finner informasjon innkjøp internt, 

om lag 82 % har svart fire eller høyere her. 

I spørreundersøkelsen ble det gitt mulighet for å komme med innspill til forbedringer innenfor 

organisering og ansvarsforhold i forhold til innkjøp. Hovedpunktene i innspillene er listet opp under: 

• Kunnskapen må samles sentralt for de enheter og virksomheter som sjelden foretar større 

innkjøp. 

• Uklare roller mellom innkjøpsteam og felles innkjøpskontor. 

• Ingen plan for felles anskaffelser 
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• Innkjøpsteam har for få ressurser til å bistå, bør være tydeligere hvem som kan bistå. 

• For å ressurser til å gjennomføre det arbeidet som kreves. 

• Bedre opplæringsrutiner ved ansettelsen. 

• Sentralisering av kompetanse og bistand ved innkjøp, tydelig rolleavklaring 

• Styrke ressurs/ kunnskap ved innkjøpsteamet. 

• Økt rom for samarbeid på tvers av enhetene. 

• Økt bestiller kompetanse – kontraktforståelse. 

• Økt opplæring 

Det ble også gitt mulighet til å komme med innspill på forbedringer på interne rutiner og maler. 

Hovedpunktene i innspillene er listet opp under: 

• Informasjonen i KSX (kvalitetssystemet) er udatert, ikke nok ressurser til å holde det 

oppdatert. 

• Rutiner og maler må være oppdatert og ligge på rett plass 

• Samarbeid på tvers av kommunene 

• Mangler mal for vurdering av tilbud. 

• Prosess for innkjøp bør oppdateres.  

• Bedre maler. 

• Flere avtaler, blir for omfattende prosess for mindre anskaffelser. 

• Forenkle innkjøpsprosessen 

• Digitalisere alle anskaffelser (KGV system) 

• Opplæring og samarbeid innad og tverrfaglig. 

• Noe kan virke overflødig 

Innkjøpsteam 

I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om hvor fornøyd man var med bistand fra 

innkjøpsteamet.   Følgende svar ble gitt: 
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Diagrammet viser at de aller fleste er på den positive siden av skalaen når de har vurdert den 

bistanden de får fra innkjøpsteamet. Det er gitt åpning for å komme med innspill på om det er 

områder hvor innkjøpsteamet burde gitt ytterligere bistand. Følgende er hovedpunktene i 

tilbakemeldingene: 

• Det er for lite ressurser i innkjøpsteamet. 

• Er usikker på hvor mye vi kan bruke innkjøpsteamet. 

• Utarbeide tydeligere maler 

• Tydeligere veiledning 

• I større grad gi anskaffelsesfaglige råd og konkret veiledning i alle deler av prosessen. 

 

Vurderinger 

Prosedyrer/rutiner, kompetanse 

Etter vårt skjønn er innkjøpsarbeidet i Ås kommune forankret tydelig fra ledelsens side gjennom 

kommunens anskaffelsesstrategi. Denne gir fem punkter for mål for det innkjøpsarbeidet som skal 

gjennomføres i kommunen. I kommunedirektørens årlige oppdragsbrev omtales også 

innkjøpsarbeidet.  Her er det påpekt at kommunens innkjøpsprosesser skal følges og at disse skal 

være godt kjent for virksomhetsledere som skal sørge for at disse følges  

Kommunens rutiner og prosedyrer er tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem KSX. Det er 

utarbeidet rutiner for sentrale området innen innkjøpsarbeidet. Dette gjelder bl.a. for de ulike 

terskelverdier som lovverket omtaler. Det er også utarbeidet rutiner i forhold til utarbeidelse av 

konkurransegrunnlag, hvordan evaluering kunngjøring av resultat skal gjøres. Rutine for hvordan 

arkivering skal gjennomføres er også utarbeidet. 

Etter vår vurdering gir kommunens utarbeide rutiner ansatte i Ås kommune grunnlag for å kunne 

gjennomføre anskaffelser i samsvar med lovverket på området. 

I den gjennomførte spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål hvorvidt de utarbeide malene og 

rutinene er dekkende. Svarene viser at det noen ansatte mener at dette ikke er tilfelle. Ås kommune 

bør avklare om det er kunnskapen om rutiner og maler som ikke er god nok eller om det er enkelte 

nye maler eller rutiner som bør utarbeides. Svarene i undersøkelsen indikerer at de aller fleste vet 

hvor intern informasjon på området finnes Det ble gitt noen konkrete innspill på området, disse bør 

vurderes. 

Med bakgrunn i at Ås kommune benytter en desentralisert ansvarsmodell er det avgjørende at de 

som foretar innkjøp har tilstrekkelig kunnskap på området. I vår spørreundersøkelse ble det stilt 

spørsmål både om respondenten hadde tilstrekkelig kunnskap om lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser og kommunens regelverk på området. Svarene viser at hovedtyngden av de som har 

svart oppgir å ha relativ god kunnskap om regelverket. Vi registrerer likevel at om lag 13 % har gitt en 

lav score. Dette tyder på at det er behov for å styrke kompetansen blant en del ansatte ytterligere. På 

spørsmål om hyppighet på deltagelse på kurs oppgir 64 % at de har vært på dette i løpet av de siste 
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to årene, Om lag 18 % oppgir at de ikke har vært på kurs. Kunnskapen om kommunens regelverk er 

noe høyere, men også her tydere svarene på at det er behov for ytterligere opplæring.   

Revisjonen ser det som positivt at Ås kommune skal ta i bruk KGV systemet Mercell. Dette er 

anerkjent og mye brukt system. All relevant dokumentasjon kan lagres i systemet noe som er med på 

å sikre etterprøvbarheten. Krav til hvordan dokumenter skal lagres både i dette systemet og i 

kommunens arkivsystem bør avklares og tydeliggjøres. KAV systemet i Mercell gir også en god 

oversikt over rammeavtaler. 

 

 

Roller, ansvar og fullmakter 

Ås kommune har utarbeidet dokumentet Prosess innkjøp, her beskrives ansvaret for aktuelle roller 

innen innkjøpsarbeidet. Delegasjonsreglementet gir også myndighet innen innkjøpsarbeidet. Etter 

vårt skjønn synes det som roller og ansvar er tydelig beskrevet i kommunens dokumenter. 

I den gjennomførte spørreundersøkelsen stilte vi spørsmål om ansvarsforholdet er tilstrekkelig 

klarlagt når det gjelder innkjøp. Hovedtyngden av svarene er på den positive siden av skalaen, men 

det er likevel 40 % som har gitt score 2 eller 3. Svarene viser at det er ganske mange personer som 

mener at ansvarsforholdene ikke er tilstrekkelig klargjort. På spørsmål om organiseringen er fornuftig 

er litt flere svar på den nedre delen av skalaen. Følgelig mener de at dagens modell for organisering 

av innkjøpsarbeidet i Ås kommune ikke er den beste. I spørreundersøkelsen ble det gitt innspill til 

forbedringer innen organisering. Flere har påpekt en mere sentralisering av oppgaven og at da en 

styrking av innkjøpsteamet hadde vært fornuftig. I intervju med innkjøpsteamet har de gitt innspill på 

at den innkjøpsfaglige kapasiteten i teamet burde økes da det i dag må prioriteres det bistanden som 

ytes. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser også at i hovedsak er respondentene fornøyd med 

den bistanden de får fra innkjøpsteamet 

Vi støtter de innspill som kom inn gjennom spørreundersøkelsen og etter vår vurdering bør Ås 

kommune vurdere å styrke den innkjøpsfaglige kapasiteten sentralt ytterligere. Det å gjennomføre 

anskaffelser i samsvar med regelverket krever både kompetanse og erfaring, svarene fra 

spørreundersøkelsen viser at et betydelig antall personer gjennomfører anskaffelser sjelden. Behov 

for sentral kompetanse vil således være betydelig. Når det gjeler bruken av Innkjøpsteamet bør det i 

større grad tydeliggjøres hvordan virksomhetene/ enhetene kan benytte seg av denne bistanden og 

omfanget av den bistanden som kan etterspørres.  

Gjennom rutinen å melde inn innkjøp over kr 100 000 til innkjøpsteamet får kommunen en god 

oversikt over hvilke planlagte anskaffelser som skal gjøres og eventuelt hva bistandsbehovet er. Det 

er gitt uttrykk for litt usikkerhet om alle anskaffelser blir meldt inn. Det bør sikres at alle kjenner  
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4.2. Etterlevelse av regelverk 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

• I hvilken grad blir kommunens anskaffelser gjennomført i tråd med grunnleggende krav i 

regelverket for offentlige anskaffelser? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Anskaffelsens verdi skal beregnes før utlysning eller tilbudsforespørsel. 

• Anskaffelsens verdi skal bygge på estimat som er forsvarlig på kunngjøringstidspunktet. 

• Det er ikke lov å dele opp anskaffelsen i flere anskaffelser med det formål å komme under 

regelverkets grense- eller terskelverdier. 

• Det må velges en anskaffelsesprosedyre som er lovlig ut fra regelverket. 

• Konkurranse mellom leverandører skal sikres gjennom å utlyse anskaffelser eller be om 

tilbud i tråd med regelverket. 

• Anskaffelse må kunngjøres (utlyses) på den måte regelverket krever. 

• Konkurransegrunnlag må utformes og minimum ha det innhold som regelverket krever. 

• Tilbud som ikke tilfredsstiller kravene til tilbud og frister etter regelverket, eller der forhold 

ved leverandøren krever dette, må avvises.  

• Likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal sikres i 

evaluering av tilbud. 

• Ved bruk av kvalifikasjonskrav (økonomiske, finansielle, tekniske og faglige) skal disse stå i 

forhold til, samt være relevante for leveransen. 

• Tildelingskriterier skal være objektive og angis i prioritert rekkefølge. 

• Tildelingskriterier skal ha tilknytning til leveransen. 

• Tildelingskriterier skal ikke være så skjønnspreget at de gir en ubegrenset valgfrihet. 

• Likebehandling av leverandører skal sikres i dialog, konkurransepreget dialog eller 

forhandlinger. 

• Endringer underveis i anbudsprosessen kan ikke anses å være vesentlige avvik fra det som 

opprinnelig ble kunngjort.  

• Likebehandling av leverandører skal sikres ved endringer underveis. 

• Valg av leverandør skal gis skriftlig og samtidig til alle berørte leverandører, og inneholde 

begrunnelse for valget og angi karensperioden. 

• Kontrakt kan tidligst inngås etter utløp av karensperioden. 

• Det kan ikke inngås en kontrakt hvor anskaffelsens art og omfang medfører vesentlige 

endringer fra det som opprinnelig ble kunngjort.  

• Likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i 

anskaffelsesprosessene skal sikres gjennom god dokumentasjon  

• Anskaffelsesprotokoll skal føres og innholdet skal følge forskriften. 
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Faktabeskrivelse  

Kontroll av utvalgte anskaffelser 

På bakgrunn regnskapet for 2020 har vi har plukket ut følgende anskaffelser for gjennomgang (i 

kapittel 2 har vi redegjort for utvelgelsen): 

1. Gjenoppbygging av Nordby skole 

2. Leie av Modulbygg 

3. Drift og vedlikehold av veibelysning 

4. Riving av bygg 

5. Pakkemaskin  

6. VA sanering 

7. Oppgradering veilys 

8. Driftsstyringsanlegg 

9. Utstyr til veidrift 

10. Brann Nordby skole 

11. Barnevern, veiledning og miljøterapi. 

12. Trygghetsalarm 

13. Tjenester innen vann og avløp 

14. Microsoft lisenser 

Anskaffelse 1 

Anskaffelsen ble foretatt i forbindelse med gjenoppbygging av skole.  

Dette var en åpen tilbudskonkurranse etter del 1 og 2 i forskriften. Det var planlagt å gjennomføre en 

dialog med forhandlinger med en eller flere av leverandørene som leverer inn tilbud på 

konkurransen. Anbudskonkurransen er utlyst på Doffin 19.6.2019. Det er utarbeidet 

konkurransegrunnlag, her er det beskrevet hvilke tildelingskriterier som skal ligge til grunn for valg av 

tilbyder. Tildelingskriteriet var laveste pris.. Kvalifikasjonskrav til tilbyder framgår også av 

konkurransegrunnlaget Det ble levert inn to tilbud. I forbindelse med anbudsåpning er det utarbeidet 

tilbudsprotokoll. Tilbyder med laveste pris ble valgt. I konkurransegrunnlaget framgår det at alle 

tilbydere skal få meddele 10 dager før kontraktinngåelse.. Det er ikke arkivert en slik meddelelse til 

den tilbyder som ikke vant konkurransen..  

Anskaffelse 2 

Anskaffelsen ble foretatt i forbindelse med leie av modulbygg.  

Dette var en åpen anbudskonkurranse utlyst på Doffin og TED 28.6.2016. Konkurransegrunnlag er 

utarbeidet her er tildelingskriterier beskrevet. Pris skal utgjøre 60 % og produktkvalitet 40 %. Det er 

redegjort for hva som inngår i bedømmelsen av kriteriet pris og produktkvalitet og hvordan 

vurderingen av tilbudene skal gjøres. Kvalifikasjonskrav til tilbydere er det redegjort for i 

konkurransegrunnlaget. Det kom inn fem tilbud. Tre av tilbudene bel avvist. I utarbeidet protokoll er 

det redegjort for bakgrunnen til avvisning av tilbudene. I nevnte protokoll er det foretatt vurderinger 

av de innkomne tilbudene. Det er gjort vurderinger opp mot de kriterier som er går fram av 
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konkurransegrunnlaget. Som grunnlag for vurderingen er det utarbeidet en tabell hvor det er gitt 

poengberegninger opp mot de kriterier som er fastsatt. I brev til berørte parter er det redegjort for 

valg av tilbyder, det er opplyst at det er 10 karensdager før kontrakt blir inngått.    

Anskaffelse 3 

Anskaffelsen ble foretatt i forbindelse med rammeavtale på drift og vedlikehold av veibelysning. 

Dette er en rammeavtale som ble lyst ut i 2016. Selskapet som vant denne konkurransen, gikk 

konkurs i 2019. Et nytt selskap overtok ansatte og avtaler som selskapet hadde inngått. Jurist i Ås 

kommune har vurdert denne overtagelse og konkludert med at den er innenfor det regelverket sier. 

Det er innhentet opplysninger som bekrefter at nytt selskap oppfyller de kvalifikasjonskrav som ble 

satt i forbindelse med opprinnelig konkurranse. 

Konkurransen som ble gjennomført i 2016 var en åpne anbudskonkurranse som ble lyst ut på Doffin. 

Det ble benyttet ekstern konsulent til vurdering av innkomne tilbud. Det kom inn 6 tilbud.  

Konkurransegrunnlag med tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav var utarbeidet. Det er utarbeidet 

protokoll fra åpningen av innkomne tilbud. I protokoll er det gjort vurderinger av de innkomne 

tilbudene.  Vurderingene er gjort opp mot de kriterier som framgikk av konkurransegrunnlaget. Av 

konkurransegrunnlaget framgår det at valg av tilbyder skal meddeles alle deltagere, begrunnelse for 

valget skal framgå. Det er oppgitt 10 dager karenstid. Det er ikke arkivert en slik meddelelse til den 

tilbyder som ikke vant konkurransen i kommunens arkivsystem. Det er i 2020 kjøpt for om lag 1,5 mill. 

kr fra denne leverandøren.    

Anskaffelse 4 

Anskaffelsen ble foretatt i forbindelse med behov for rivning av bygg.  

Dette var en åpen anbudskonkurranse som ble lyst ut på Doffin i 2019. Konkurransegrunnlag er 

utarbeidet, det er her redegjort for kvalifikasjonskrav til tilbyder. Tildeling skal skje etter laveste pris 

på tilbudet. Totalt ble det levert inn 5 tilbud. Det er utarbeidet et skjema hvor alle tilbydere er vurdert 

etter kvalifikasjoner og innlevert pris. Oppdraget er gitt til den tilbyderen som har levert den laveste 

prisen. Det er ikke arkivert protokoll i kommunens arkivsystem. Det er uklart om dette er utarbeidet. 

Det er oppgitt i konkurransegrunnlaget at karensperiode er 10 dager. Det er ikke arkivert noe 

meddelelses brev til involverte parter i kommunens arkivsystem. I denne anskaffelsen er det i 2020 

kjøpt for om lag 1,4 mill. kroner. 

Anskaffelse 5 

Kjøp fra dette selskapet gjelder emballasje til matvarer.  

Det er opplyst at man jobber med en felles rammeavtale for Follo på dette området. Det er ikke 

framlagt dokumentasjon på at det er gjennomført noen konkurranse i forbindelse med kjøp fra denne 

leverandøren. I 2020 ble det kjøpt for i overkant av 0,5 mill. kr fra denne leverandøren. 

Anskaffelse 6 

Anskaffelsen gjelder VA sanering.  
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Dette var en lukket anbudskonkurranse. Det ble sendt forespørsel til fire tilbydere, alle de forespurte 

har gjennomført tilsvarende arbeider tidligere.. Anskaffelsen er gjennomført etter 

forsyningsforskriftens del 1. Det er benyttet ekstern konsulent for å utarbeide anbudsdokumenter. 

Anbudsdokumentene er arkivert i kommunens arkivsystem. Konsulent har sendt disse ut til de 

innbudte. Kvalifikasjonskrav til tilbyder er utarbeidet, alle tilbyderne oppfylte kravene. 

Tildelingskriterier var, anbudspris 60 %, stikledningspris 10 %, miljøprofil 10 %, anleggsleders profil 

20%. Totalt kunne det gis 100 poeng. Det kom inn tre tilbud. Protokoll er utarbeidet. Det er utarbeidet 

skjema hvor hvert enkelt tilbud er vurdert opp mot tildelingskriterier. Det er tilbyder med den høyeste 

poengsummen i denne vurderingen som ble valgt. Meddelelses brev er sendt til berørte parter, det er 

i brevet redegjort for valg av tilbyder. Det er ikke henvist til karensdager, kontrakt er inngått 4 uker 

etter at meddelelsesbrevet er sendt. Det er ikke kommet inn klager i denne forbindelse.   

Anskaffelse 7 

Denne anskaffelsen gjelder oppgradering av veilys anlegg.  

Ås kommune har hatt rammeavtale med dette selskapet på området drift og vedlikehold av 

veibelysning. Disse anskaffelsene er gjort med bakgrunn i rammeavtale. 

Anskaffelse 8 

Denne anskaffelsen gjaldt nytt driftsstyringsanlegg.  

Konkurransen er gjennomført som en konkurranse med forhandlinger. Konkurransen er gjennomført 

etter forsyningsforskriften. Det ble invitert tre leverandører til å delta. Eksternt konsulentfirma ble 

engasjert for bla. utarbeidelse av de tekniske spesifikasjoner og konkurransegrunnlag. I 

konkurransegrunnlaget framgår både kvalifikasjonskrav til tilbyder og hvilke tildelingskriterier som vil 

bli lagt til grunn ved utvelgelse av tilbyder. Tildelingen skal skje til det tilbudet som er mest 

fordelaktig utfra fastsatte kriterier. Det er redegjort for hvordan poeng vil bli gitt. Det ble levert inn to 

tilbud. Ekstern konsulent har evaluert de innkomme tilbudene og gitt poeng i forhold til de fastsatte 

kriterier. Resultatet av evalueringen er sendt til berørte parter. Det er opplyst at det er 14 karenstid før 

kontrakt vil bli inngått. 

Anskaffelse 9 

Denne anskaffelsen gjelder utstyr til veidrift.  

Det ble invitert tre tilbydere til å levere tilbud. De innbudte var de tre største leverandørene på 

markedet for levering av denne typen utstyr. Pristilbud ble innhentet pr. telefon. Vi har mottatt kopi av 

skriftlig tilbud fra valgte tilbyder, men ikke fra de to andre tilbydere. Det er utarbeidet protokoll, her 

framgår pris fra alle tre tilbydere. I protokoll er det henvist til at det er sendt brev med begrunnelse til 

alle tilbydere, slikt brev er ikke arkivert i kommunenes arkivsystem, Tilbyder med laveste pris ble 

valgt. 

Anskaffelse 10 

Denne anskaffelsen er gjort i forbindelse med en brann på Nordby skole.  
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Dette var en forsikringssak og det er opplyst at kommunen ble pålagt å bruke dette selskapet av 

forsikringsselskapet i forbindelse med prosjekter knyttet til gjenoppbygging etter brann. Dette er 

bakgrunnen for at det ikke er gjennomført konkurranse i forbindelse med dette kjøpet.  

Anskaffelse 11 

Det er opplyst at dette er en anskaffelse som ble igangsatt sommeren 2018.  

Det er ikke framlagt dokumentasjon på at det er gjennomført konkurranse i ed denne anskaffelsen. 

Økonomisjefen opplyser at den som gjennomførte anskaffelsen ikke er ansatt i Ås kommune nå og 

det er ikke funnet dokumentasjon på at det er sendt ut forespørsel til flere leverandører. Det kan 

hende at dette var en direkteanskaffelse pga. spesialkompetanse. Anskaffelsen er ikke gjennomført i 

tråd med Ås kommunes prosesser og rutiner. 

Anskaffelse 12 

Det ble i 2015 inngått en avtale med et eksternt selskap om kjøp av trygghetsalarm tjenester.  

Avtalen er forlenget og løper i dag. Det er opplyst at dette var en direkteanskaffelse som er blitt 

forlenget. Økonomisjef har opplyst at man er i gang med å inngå en ny avtale på området. 

Anskaffelse 13 

Det er opplyst at denne anskaffelsen gjelder en bestilling i 2019.  

Det er ikke gjennomført konkurranse i forbindelse med dette kjøpet. Økonomisjef har oppgitt at 

bakgrunnen til at denne leverandøren er benyttet er deres kompetanse på fagområdet. Kommunen 

har erfaring med at det er få som tilbyr de etterspurte tjenestene og tidligere erfaringer viser at det er 

ingen andre som gir tilbud. Ås kommunes prosesser og rutiner er ikke fulgt i denne anskaffelsen 

ifølge økonomisjef.  

Anskaffelse 14 

Denne anskaffelsen gjelder kjøp av Microsoft lisenser til Ås kommune.  

Det ble sendt ut en forespørsel til tre leverandører. I forespørselen til leverandøren ble det spesifisert 

hvilke lisenser som skulle anskaffes og antallet lisenser for de aktuelle produktene. Det er ikke 

utarbeidet anbudsdokumenter utover dette.   

Tilbud fra de tre forespurte leverandørene ble mottatt. Det er inngått avtale med leverandøren som 

ga det billigste tilbudet. Det er sendt informasjon til alle leverandører om utfallet av konkurransen. 

Det er angitt hvem som hadde det billigste tilbudet og hva dette var. 

Det er ikke utarbeidet anbudsprotokoll eller samlet vurderingsskjema over innkomne tilbud. 

Spørreundersøkelse 

Vi stilte spørsmål om hvor ofte din virksomhet/ enhet har foretatt innkjøp i strid med kommunens 

rutiner på områder der det ikke finnes rammeavtaler. Følgende svar ble gitt: 
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Av diagrammet ser vi at hovedtyngden av de som har svart oppgir at de sjelden eller aldri foretar 

innkjøp i strid med kommunens rutiner. Vi registrerer likevel at dette skjer i noen tilfeller. Vi stilte også 

spørsmål om hvor ofte det gjøres innkjøp over kr 100 000 uten at det er gjennomført konkurranse. Her 

har 53,8 % svart aldri og 33.4 % har svart 4 eller 5., 10,5 % oppgir og ikke ha en formening på dette 

spørsmålet, 2,6 % har svart alt 3.  

 
Det ble i spørreundersøkelsen gitt mulighet til å kommentere hvorfor innkjøpsbestemmelsene ikke 

ble fulgt. Hovedpunktene i svarene er: 

• I hovedsak mat utenom rammeavtale, små kvanta. 

• Konsulenttjenester utover opprinnelig avtale. 

• Midlertidig kjøp før anbudsutlysning. 

• Manglende kunnskap hos ledere. 

• Stort tidspress. 

• For dårlig planlegging 

 

Vurderinger 

Gjennomgangen av utvalgte anskaffelser viser at det er gjennomført konkurranse for 8 av de 14 

anskaffelsene vi har gjennomgått.   

Anskaffelse 5 gjaldt kjøp av gjelder emballasje til matvarer. Det er ikke fremlagt dokumentasjon eller 

gitt informasjon om at det er gjennomført konkurranse. Det er igangsatt en prosess for å innhente en 

rammeavtale på området. Anskaffelses reglementet på dette området er følgelig ikke fulgt. 

For anskaffelse 7 er det henvist til at Ås kommune har rammeavtale med selskapet. Denne 

rammeavtalen gjelder drift og vedlikehold av veibelysning. Anskaffelse 7 gjaldt oppgradering av 
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veilysanlegg. Det er i 2020 kjøpt tjenester for 4,7 mill. kroner på dette prosjektet. Etter vår vurdering 

vil ikke oppgradering av veilysanlegget være en del av den rammeavtalen som var avgrenset til drift 

og vedlikehold av veibelysning. Anskaffelsesreglementet er etter vårt skjønn ikke fulgt i forbindelse 

med denne anskaffelsen. For anskaffelse 11, 12 og 13 har økonomisjef opplyst at konkurranse ikke er 

gjennomført. For anskaffelse 13 har kommunen anført at det er få som tilbyr slike tjenester og 

erfaringer viser at det bare er dette selskapet som gir tilbud. Etter vår vurdering er manglende 

innkomne tilbud på tidligere utlysninger ikke grunnlag nok for ikke å gjennomføre en konkurranse. 

Dersom det er bare en leverandør som kan levere den aktuelle tjenesten må dette kunne 

dokumenteres i tilstrekkelig grad. 

Med unntak av de anskaffelsene som er nevnt over er vi av den oppfatning at det er benyttet lovlig 

anskaffelsesprosedyre ut fra de beregnede verdiene for anskaffelsene vi har gjennomgått. 

Anskaffelsene er utlyst på Doffin eller TED eller det er bedt om tilbud fra flere leverandører, og vi 

anser derfor at kravet til konkurranse er tilfredsstilt for disse.   

Det er ikke utarbeidet konkurransegrunnlag for alle anskaffelser. I de tilfeller det er utarbeidet 

konkurransegrunnlag har disse vært utformet i samsvar med det regelverket krever.  

I de tilfeller hvor anbud er avvist er det redegjort for begrunnelse for avvisning. 

Evaluering av innkomne tilbud er gjennomført, etter vår vurdering er alle tilbydere likebehandlet. 

Forutberegnelighet er ivaretatt gjennom utarbeidelse av kriterier for valg av tilbyder. For noen av 

anskaffelsene var pris eneste kriteriet. 

Etter vår vurdering er det stilt relevante kvalifikasjonskrav til leverandørene, som står i forhold til 

leveransen. 

I de tilfeller hvor tildelingskriterier utover pris er utarbeidet er det angitt vekting og andel av det 

enkelte kriteriet. Etter vår vurdering har tildelingskriteriene hatt relevans for leveransen, og 

tilfredsstilt kravet om at det ikke skal være så skjønnspreget at de gir en tilnærmet ubegrenset 

valgfrihet. 

Dokumentasjon for meddelelse til berørte parter er ikke i alle anskaffelser arkivert i kommunens 

arkiver. I de tilfeller slik dokumentasjon er framlagt er det redegjort for begrunnelse for valg av 

leverandør og informert om at kontrakten vil bli inngått etter at fastsatt karensperiode er utløpt. For 

flere av anskaffelsene er det henvist i konkurransegrunnlaget at melding til alle tilbydere skal sendes 

og at det er karensdager før inngåelse av kontrakt. Ås kommune må sørge for at det er klarhet i hvilke 

dokumenter som skal arkiveres i forbindelse med gjennomføring av anskaffelser. Kravet til 

etterprøvbarhet er viktig.  Som nevnt i kapittelet over har kommunen tatt i bruk et nytt KGV system. 

Det er i denne forbindelse viktig å avklare og tydeliggjøre hvor og hvordan dokumenter skal arkiveres 

både i dette systemet og i kommunens arkivsystem.   

Med unntak av de anskaffelsene hvor det ikke er gjennomført konkurranse eller ikke foreligger en 

gyldig kontrakt, er det ikke avdekket at det er vesentlige endringer på anskaffelsen i forhold til det 

som opprinnelig ble kunngjort.  
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Gjennomgangen av de utvalgte anskaffelsene viser at Ås kommune har et stort forbedringspotensial i 

forbindelse med å overholde lov om offentlige anskaffelser. Noen av anskaffelsene ligger noe tilbake 

i tid og etter vårt skjønn framstår det som at kommunen har gjort et stykke arbeid de siste par år for å 

utarbeide både strategier og rutiner. Sentral kompetanse er også styrket. Resultatet fra våre 

undersøkelser kan da være noe mere negativt enn det det reelt sett er i dag. På den annen side viser 

spørreundersøkelsen at det er flere som har oppgitt at det i dag foretas kjøp i strid med kommunens 

rutiner.   
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4.3. Lojalitet til rammeavtaler 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

• I hvilken grad blir lojalitet til rammeavtaler ivaretatt ved kjøp? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha rutiner som sikrer at rammeavtaler følges lojalt opp. 

• Kommunen bør kjøpe varer/tjenester hos de leverandører som har rammeavtale med 

kommunen/ Felles innkjøpskontor på området kjøpet gjelder. 

 
 
Faktabeskrivelse 

 

Rammeavtaler  

Ås kommune har selv inngått 17 rammeavtaler med selskaper. I innkjøpssamarbeidet i Follo er de 

inngått rammeavtale med 62 selskaper. Av disse rammeavtalene er noe parallelle avtaler hvor det er 

inngått avtaler på samme område med flere leverandører. Økonomisjefen har opplyst at alle avtaler i 

FIK samarbeidet er tilgjengelig i kontraktadministrasjonsverktøyet (KAV). Ås kommune er i ferd med å 

legge inn kommunens egne avtaler. Alle avtaler vi da være samlet på ett sted, systemet har 

søkefunksjon slik at man let kan finne avtaler. I innkjøpssamarbeidet gjør man vurderinger opp mot 

hvilke områder som man ønsker å inngå nye avtaler. Det er utarbeidet et regneark hvor kjøp på 

forskjellige områder er analysert for alle samarbeidskommunene. Da har man kommet fram til hvilke 

områder man ikke har rammeavtale på i dag som det vil være mest nyttig å inngå avtale på. Det er 

vurdert 30 områder, totalt er det prioritert 17 områder på en skala fra en til tre. 

En gjennomgang av Ås kommune sitt driftsregnskap for 2020 viser at av de 17 rammeavtaler som Ås 

kommune har inngått var det fire selskaper som det ikke var kjøpt varer eller tjenester fra. Av de 62 

selskapene som innkjøpssamarbeidet hadde inngått rammeavtale med var det 12 selskaper det ikke 

var kjøpt varer eller tjenester fra. Ås kommune har i 2020 kjøp varer og tjenester fra 62 selskaper de 

har rammeavtaler med. Totalt utgjør disse kjøpene 41 mill. kroner. I tillegg kjøpes det tjenester fra 

andre kommuner, interkommunale selskaper kommunen er eier av, statlige organer samt at det gis 

tilskudd til bl.a. private barnehager og idrettslag hvor regelverket om offentlige anskaffelser ikke har 

sitt virkeområde. Vi har summert slike utbetalinger på over kr 100 000, totalt utgjør dette da om lag 

230 mill.  kr. De ovennevnte kjøp utgjør godt over halvparten av alle kjøp som Ås kommune har gjort i 

2020  

Økonomisjefen har opplyst at regnskapsteamet tar sporadiske stikkprøver og gir også beskjed til 

enheter derom det avdekkes at det kommer inn fakturaer fra leverandører som kommunen ikke har 

rammeavtale med. Det foretas således en sporadisk etterkontroll. 
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Spørreundersøkelse 

I den gjennomførte spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål rundt kommunens bruk av 

rammeavtaler. 

På spørsmål om hvor stor andel av anskaffelser som gjennomføres er avrop på rammeavtaler ble 

følgende svart: 

 

Av diagrammet ser vi at for mange er avrop på rammeavtaler den måten de foretar innkjøp på. Det er 

et fåtall av de som har svart som oppgir at de aldri kjøper fra selskaper som kommunen har 

rammeavtaler med. 

På spørsmål om hvor ofte virksomheten eller enheten har foretatt innkjøp utenom rammeavtaler når 

slike finnes ble følgende svar gitt:  
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Av diagrammet ser vi at hovedtyngden av svart er lojale mot de rammeavtaler som foreligger. Vi 

registrerer likevel at det er noen som svært ofte gjennomfører kjøp uten å bruke rammeavtaler.  

På spørsmål om hvor godt kjent man er med relevante rammeavtaler oppgir respondentene å være 

godt kjent med disse. Om lag 87 % har svart på den positive delen av skalaen (4 til 6). Ingen har svart 

at de i liten grad er kjent med rammeavtalene.  

På spørsmål om de inngåtte rammeavtaler er dekkende for virksomheten/ enhetens behov er det gitt 

følgende svar: 

 

Av diagrammet ser vi at hovedtygden av svarene fordeler seg mellom 3 og 4. Det er litt flere på den 

positive siden av skalaen. 

I forbindelse med spørsmålene ovenfor ble det gitt åpniong for å komme med kommentarer til 

hvorfor innkjøpsbestemmelsene ikke ble fult. Angående rammeavtaler ble følgende kommentert: 

• Innkjøpsavtalen kan ikke levere produkter av god nok kvalitet 

• Vanskelig å finne gjeldende rammeavtaler som kommunen har. Felles avtaler er bedre. 

• Ikke fornøyd med produkt eller leverandør 

• Dårlig tilgjengelighet til kontraktene. 

• Avtalene blir ikke fornyet tidsnok og er utgått 
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Vurderinger 

Ås kommune har utarbeidet oversikt over alle rammeavtaler. Oversikten er tilgjengelig for alle 

ansatte slik at de som foretar innkjøp bør ha oversikt over hvilke områder kommunen har 

rammeavtaler på. I KAV systemet vil alle rammeavtaler også være tilgjengelig. kommunedirektørens 

årlige oppdragsbrev framgår det at på de områder hvor man har rammeavtaler så skal disse 

etterleves. Eventuelle avvik skal begrunnes.  

Å etterprøve lojaliteten til kan være en krevende oppgave da det ikke er samsvar mellom type kjøp 

og hvordan anskaffelsen føres i regnskapet vi har derfor ikke foretatt en kontroll på i hvilket omfang 

det er kjøpt varer og tjenester fra andre der kommunen har en rammeavtale. Svarene fra 

spørreundersøkelsen tyder på at det i noen grad kjøpes varer og tjenester fra andre der man har 

rammeavtaler. Det kan være relevante årsaker til dette som for eksempel at varen er utsolgt eller at 

leverandør ikke har kapasitet. I spørreundersøkelsen ble det gitt mulighet for å gi kommentar til 

hvorfor rammeavtaler ikke ble benyttet. For dårlig kvalitet eller ikke fornøyd med leverandør ble 

oppgitt som årsak. Kvalitet på produktet burde vært avklart gjennom den kravspesifikasjonen som ble 

utarbeidet ved utlysning. Dersom kvalitet i dag avviker fra det avtalen sier må dette tas opp med 

leverandør. Det er viktig at eventuelle årsaker til manglende bruk av rammeavtaler blir meddelt 

innkjøpsteamet som kan ta dette videre. Rammeavtaler er inngått på bakgrunn av en konkurranse slik 

at det er viktig at gjeldende avtaler benyttes.   

Svarene på spørsmålet om inngåtte rammeavtaler er dekkene for enheten/ virksomheten viser at det 

er behov for å inngå ytterligere avtaler. Det er i innkjøpssamarbeidet gjort analyser over hvilke 

områder det er behov for nye avtaler. Dette er områder som er felles for kommunene og ikke 

nødvendigvis alltid dekkende for Ås kommunes behov. Det er flere avtaler som Ås kommune ikke har 

benyttet i 2020. Det bør vurderes om det er sentrale områder hvor Ås kommune ikke får dekket sitt 

behov og hvor man bør inngå egne avtaler. Dersom kapasiteten i Innkjøpsteamet økes, vil også være 

større kapasitet til å inngå egne avtaler. 
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4.4. Kjøp av konsulenttjenester 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

• I hvilket omfang kjøpes konsulenttjenester, og i hvilken grad er kjøpene i samsvar med 

regelverket for offentlige anskaffelser? 

Den første delen av problemstillingen er deskriptiv. Her har vi søkt å kartlegge og vise omfanget av 

kjøp av konsulenttjenester i Ås kommune.  

Den andre delen av problemstillingen retter seg mot det samme som den andre problemstillingen 

(kap. 5), og vi viser til denne når det gjelder utledede revisjonskriterier. 

 
 
 
Faktabeskrivelse 

Omfang av kjøp av konsulenttjenester 

Regnskapet for 2020 viser at Ås kommune i driftsregnskapet har kjøpt konsulenttjenester for om lag 

9,9 mill. kroner. De største kjøpene har ansvar Plan miljø og næring stått for med 2,1 mill. kroner, 

Økonomi med 1,4 mill. kr, Eiendomsdrift og vedlikehold har kjøpt tjenester for om lag 0,6 mill. kroner, 

det samme har barnevern. Investeringsregnskapet for 2020 viser at det er kjøpt konsulenttjenester for 

i underkant av 3 mill. kr. De største beløpene er benyttet til kjøp av tjenester på prosjekter som 

vedrører eiendomsdrift og vedlikehold (0.9 mill. kr) og prosjekt kommunalteknikk (0,8 mill.kr). Ås 

kommune kjøpte betydelig mere konsulenttjenester i de foregående årene. I 2019 utgjorde beløpene 

19,9 mill. kroner i driftsregnskapet og 8.8 mill. kroner i investeringsregnskapet.  

Økonomisjef har opplyst at kommunens tjenesteområder er rammestyrt. Det rapporteres ikke på 

kontonivå. På rammenivå er det økonomiske merforbruket per tjenesteområde rapportert i 

tertialrapporter og månedsrapport.  

På investeringer er rapporteringen foretatt på prosjektnivå. Det rapporteres ikke på 

kontonivå. Eventuelt merforbruk på prosjekter er rapportert i tertialrapporter og årsmelding. 

Hovedforklaringen på at det de siste årene har vært et merforbruk på kontonivå vedrørende 

konsulenter på investeringsprosjekter er at budsjettet ikke er fult ut spesifisert, men er budsjettert på 

samlekontoer. Regnskapet er spesifisert på kontonivå.  
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Kontroll av utvalgte anskaffelser av konsulenttjenester 

Vi har plukket ut følgende anskaffelser av konsulenttjenester for kontroll: 

1. Juridiske tjenester 

2. Rammeavtale rådgivningstjenester 

3. Konsulentoppdrag 

4. Arkitektoppdrag 

5. Konsulentoppdrag 

 

Anskaffelse 1 – Juridiske tjenester 

Anskaffelsen ble foretatt i forbindelse med kjøp av juridiske tjenester.  

Dette er et direktekjøp uten at det er gjennomført konkurranse. Ås kommune har henvist til 

unntaksreglene i forskriften jf §2-4d. Bakgrunnen for anskaffelsen var at Ås kommune sammen med 

andre kommuner ble stevnet for retten i forbindelse med eiendomsskatt på elanlegg. Kontrakt ble 

inngått med advokatfirmaet 25. mars 2020, oppdraget var å forsvare kommunen i retten. 

Anskaffelse 2 – Rammeavtale rådgivningstjenester 

Dette er en rammeavtale for rådgivningstjenester innenfor kommunaltekniske områder.  

Anbudskonkurransen ble lyst ut på Doffin og Ted 4. mars 2019. Totalt kom det inn syv tilbud.  

Avtaleperiode var to år med opsjon på ytterligere 2 år. Konkurransegrunnlag er utarbeidet, her er det 

redegjort for de kvalifikasjonskrav som er still til tilbyder. Tildelingskriterier framgår av 

konkurransegrunnlaget. Pris utgjør 50% og kvalitet 50%.. Det er utarbeidet skjema hvor tilbudene er 

vurdert opp mot de fastsatte kriterier. Protokoll er utarbeidet. Det er sendt meddelelses brev til 

berørte parter, her er det redegjort for utfallet av konkurransen. Det er redegjort for vurderinger av de 

innkomne tilbudene og begrunnelse for valg av tilbudsvinner. Det er oppgitt 10 dagers karensdager. 

Totalt er det kjøpt tjenester fra vinner av konkurransen for i underkant av kr 600 000 i 2020. I 

konkurransegrunnlaget var det anslått en verdi på avtalen på 1,5 mill. kr (2 år)    

Anskaffelse 3 – konsulenttjenester 

Denne anskaffelsen gjelder kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med konsekvensutredning av 

kommuneplan.  

Tre konsulentselskaper ble invitert til å levere tilbud. Da flere av de innbudte tilbyderne var berørte i 

forbindelse med innlevering av arealinnspill til kommuneplanen valgte kommunen å avlyse 

konkurransen og tre nye konsulentselskap ble invitert til å sende inn tilbud. Det kom inn to tilbud. Det 

var fastpris på oppdraget. I utarbeidet konkurransegrunnlag framgår det at tildeling skal skje til den 

som har best kompetanse og kvalitet. Det er utarbeidet kriterier for kompetanse og kvalitet. De 

innkomne tilbudene er vurdert opp mot de kriterier som kommunen har utarbeidet. Det er gitt poeng 

på de ulike vurderingsområder. I kommunens arkivsystem er det kopi av meddelelses til den som 

vant konkurransen.  Det er ikke arkivert brev til den andre tilbyder.  
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Anskaffelse 4 – Arkitektoppdrag 

Denne anskaffelsen gjelder arkitektoppdrag.  

Dette var en åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del en og tre. Anskaffelsen er kunngjort på 

Doffin og Ted 29.12.2017. Totalt kom det inn 24 tilbud, ett av tilbudene ble avvist da tilbyder ikke 

hadde erfaringer fra tilsvarende prosjekter. I konkurransegrunnlaget var det redegjort for 

kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Pris utgjør 50 % og erfaring kompetanse utgjør 50 % av 

kriteriene. Det er redegjort for hvordan kriteriene skal bedømmes. Vurdering av innkomne tilbud 

framgår av protokoll. Hver tilbyder er vurdert opp mot de fastsatte kriterier. Det er konkludert med at 

man ønsker å inngå kontrakt med den tilbyder som hadde den høyeste poengsummen. 

Meddelelsesbrev er sendt til alle tilbydere. Det er redegjort for de vurderinger som er gjort opp mot 

kriteriene. Det er henvist til 11 dagers karensperiode.  

Anskaffelse 5 – konsulenttjenester 

Det er opplyst at denne anskaffelsen er et avrop på en rammeavtale med et konsulentselskap.  

Ås kommune hadde rammeavtale med dette selskapet fram til april 2019. Avropet på oppdraget ble 

gjort 29.8.16. Øvre grense for oppdraget i avropet var 500 t. En gjennomgang av regnskapet viser at 

det er kjøpt tjenester fra denne leverandøren både i 2018, 2019 og 2020 i regnskapet er bokført på 

samme prosjekt som opprinnelig avrop. Totalt for disse tre årene er det kjøpt tjenester på i alt 1,4 mill. 

kroner fra denne leverandøren. 

Vurderinger 

Gjennomgangen av utvalgte anskaffelser viser at det i utgangspunktet er gjennomført konkurranse 

for fire av de fem de anskaffelsene av konsulenter som vi har gjennomgått.   

Anskaffelse 1 gjaldt kjøp av juridiske tjenester i forbindelse med en rettsak som Ås kommune var 

involvert i, Konkurranse er ikke gjennomført i denne anskaffelsen. Av forskrift om offentlige 

anskaffelser § 2-4 d framgår det at forskriften ikke gjelder for kjøp av juridiske tjenester som bl.a. 

representasjon ved advokat i tvistesaker for nasjonale eller internasjonale domstoler, Ås kommune 

hadde følgelig hjemmel for ikke å gjennomføre konkurranse ved denne anskaffelsen.  

Anskaffelse 5 er avrop på en rammeavtale hvor det var gjennomført konkurranse. Kjøp fra denne 

leverandøren har hatt et betydelig større omfang enn det opprinnelig avrop tilsa. Vi har ikke fått 

informasjon om at det dreier seg om andre prosjekter. Ås kommune har her gått utover det som har 

avtalt og følgelig ikke fulgt reglene om offentlige anskaffelser fult ut ved anskaffelse fra denne 

leverandøren.  

Med unntak av de anskaffelsene som er nevnt over er vi av den oppfatning at det er benyttet lovlig 

anskaffelsesprosedyre ut fra de beregnede verdiene for anskaffelsene vi har gjennomgått. 

Anskaffelsene er utlyst på Doffin eller TED eller det er bedt om tilbud fra flere leverandører, og vi 

anser derfor at kravet til konkurranse er tilfredsstilt for disse.   

I de tilfeller hvor anbud er avvist er det redegjort for begrunnelse for avvisning. 
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Evaluering av innkomne tilbud er gjennomført, etter vår vurdering er alle tilbydere likebehandlet. 

Forutberegnelighet er ivaretatt gjennom utarbeidelse av kriterier for valg av tilbyder.  

Etter vår vurdering er det stilt relevante kvalifikasjonskrav til leverandørene, som står i forhold til 

leveransen. 

I de tilfeller hvor tildelingskriterier utover pris er utarbeidet er det angitt vekting og andel av det 

enkelte kriteriet. Etter vår vurdering har tildelingskriteriene hatt relevans for leveransen, og 

tilfredsstilt kravet om at det ikke skal være så skjønnspreget at de gir en tilnærmet ubegrenset 

valgfrihet. 

Dokumentasjon for meddelelse til berørte parter er ikke i alle anskaffelser arkivert i kommunens 

arkiver. I de tilfeller slik dokumentasjon er framlagt er det redegjort for begrunnelse for valg av 

leverandør og informert om at kontrakten vil bli inngått etter at fastsatt karensperiode er utløpt. For 

flere av anskaffelsene er det henvist i konkurransegrunnlaget at melding til alle tilbydere skal sendes 

og at det er karensdager før inngåelse av kontrakt. 

Med unntak av de anskaffelsene hvor det ikke er gjennomført konkurranse eller ikke foreligger en 

gyldig kontrakt, er det ikke avdekket at det er vesentlige endringer på anskaffelsen i forhold til det 

som opprinnelig ble kunngjort.  
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5. Oppsummering og konklusjon 

Problemstillinger: 

1. Har kommunen tilstrekkelig internkontroll som sikrer etterlevelse av regelverket for 

offentlige anskaffelser og er det en tydelig ansvarsdeling på området? 

2. I hvilken grad blir kommunens anskaffelser gjennomført i tråd med grunnleggende krav i 

regelverket for offentlige anskaffelser? 

3. I hvilken grad blir lojalitet til rammeavtaler ivaretatt ved kjøp? 

4. I hvilket omfang kjøpes konsulenttjenester, og i hvilken grad er kjøpene i samsvar med 

regelverket for offentlige anskaffelser?  

 

Vi viser til kapittel 3 for oversikt over revisjonskritene som er benyttet. 

 

 

Vår gjennomgang av enkeltanskaffelser viser at Ås kommune har gjort flere anskaffelser uten at 

konkurranse er gjennomført eller at regelverket om offentlige anskaffelser ikke er fulgt fult ut. 

Svarene fra spørreundersøkelsen tyder også på at de gjøres direkte anskaffelser. Kjøp fra selskaper 

man har rammeavtale med blir heller ikke alltid gjort. Kommunens tilnærming til regelverket kan 

betegnes som et risikoområde, fordi det kan oppstå situasjoner hvor kommunen blir erstatningspliktig 

overfor potensielle leverandører hvis regelverket ikke er fulgt. Klageorganet (KOFA) behandler et 

stort antall klager, og media har i lang tid vist stor interesse for området. Det er derfor svært viktig at 

Ås kommune sørger for at lov om offentlige anskaffelser følges. Vi vil bemerke at noen av de 

anskaffelsene vi har gjennomgått er utført på bakgrunn av konkurranser som ligger noe tilbake i tid. 

Dette kan innebære at det reelle bilde av kommunens praksis kan være noe bedre enn vår 

gjennomgang har avdekket.  

Internkontroll 

Ås kommune har utarbeidet strategi for innkjøpsarbeidet. Det er i tillegg utarbeidet en prosess for 

innkjøp og rutinebeskrivelser. Kommunens rutiner gir ansatte i kommunen et grunnlag for å kunne 

følge lov om offentlige anskaffelser. Svar fra spørreundersøkelse kan imidlertid tyde på at det er 

behov for ytterligere opplæring innen regelverket om offentlige anskaffelser  

Ås kommune har rutine og system for arkivering av dokumentasjon i forbindelse med anskaffelser. Vi 

ser det som positivt at nytt KGV system er tatt i bruk. 

Roller og ansvar er beskrevet i dokumentet Prosess for innkjøp, delegasjonsreglementet gir 

myndighet innen innkjøpsarbeidet. Etter vår vurdering synes det som roller og ansvar er tydelig 

beskrevet i kommunens dokumenter. Spørreundersøkelsen viser at ikke ansatte alle er enige i dette. 

Flere har påpekt nytten av å øke den sentrale kapasiteten, Vi er enig i dette innspillet. Det bør også i 

enda større grad tydeliggjøres hvordan virksomhetene/ enhetene kan benytte seg av bistand fra 

Innkjøpsteamet. 
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Etterlevelse av regelverk  

Av de 14 anskaffelsene vi har gjennomgått har fem av de slik vi ser det ikke fulgt kravene i 

regelverket til offentlige anskaffelser. I de tilfeller hvor konkurranse er gjennomført anser vi at 

kravene til likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i hovedsak er 

oppfylt. Anbudsdokumentene vi er forelagt anses å være i tråd med regelverket og inneholde 

relevante krav og beskrivelser.  

Gjennomgangen viste også at noe dokumentasjon ikke er tilgjengelig i kommunens arkivsystem. 

Lojalitet til rammeavtale 

Ås kommune har oversikt over samtlige rammeavtaler kommunen er deltager i, Dette er tilgjengelig 

for ansatte som foretar innkjøp, disse bør da være informert om hvilke områder kommunen har 

rammeavtale på. Svarene fra spørreundersøkelse viser at de fleste i all hovedsak forholder seg lojalt 

til rammeavtaler. Svarene viser likevel at det i noen grad kjøpes varer og tjenester av andre selv om 

det er inngått rammeavtale på område. Kommunedirektøren har i det årlige oppdragsbrevet påpekt 

at der kommunen har rammeavtaler så skal disse brukes.  

Konsulenttjenester 

Gjennomgangen av utvalgte anskaffelser av konsulenter viser at det var gjennomført konkurranse i 

fire av de fem anskaffelsen. Kommunen hadde relevant begrunnelse for at konkurranse ikke var 

gjennomført for den anskaffelse som ikke var konkurranseutsatt. En av anskaffelsene var et avrop på 

en rammeavtale etter vår vurdering har kommunen kjøpt fra denne leverandøren i for et betydelig 

høyere beløp enn det avropet tilsa. 

I de tilfeller hvor konkurranse er gjennomført anser vi at kravene til likebehandling, 

forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i hovedsak er oppfylt. Anbudsdokumentene 

vi er forelagt anses å være i tråd med regelverket og inneholde relevante krav og beskrivelser.  

Gjennomgangen viste også at noe dokumentasjon ikke er tilgjengelig i kommunens arkivsystem 
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6. Anbefaling 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale kommunedirektøren i Ås kommune å gjennomføre 

følgende: 

• Innrette kommunens praksis slik at anskaffelser skjer på bakgrunn av konkurranser som er 

gjennomført i tråd med krav i regelverket 

• Innrette kommunens praksis slik at rammeavtaler benyttes 

• Innrette kommunens praksis slik at det oppbevares (arkiveres) tilstrekkelig dokumentasjon i 

forbindelse med anskaffelser 

• Kartlegge og gjennomføre nødvendig kompetansehevning  

• Vurdere om den sentrale kapasiteten på innkjøpsområdet er tilstrekkelig 

• Tydeliggjøre innkjøpsteamets rolle og omfang av bistand. 

 

Et utkast til rapport har blitt oversendt kommunedirektøren til uttalelse. Kommunedirektørens 

uttalelse i brev av 18.oktober 2021 er vedlagt rapporten. 

 

Drammen, den 19. oktober 2021. 

 

Torkild Halvorsen  Frode Hegstad Christoffersen 
Leder forvaltningsrevisjon  Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

 

 Even Tveter  
 Prosjektleder - forvaltningsrevisor  
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Referanser 

LOV 2018-06-22 nr 83, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

LOV 2018-06-22 nr 83: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

LOV 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven)  

LOV-2006-05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)  

LOV 2016-06-17 nr. 73: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)  

FOR 2016-08-12 nr. 974: Forskrift om offentlige anskaffelser  

FOR 2016-08-12 nr. 975: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene  

FOR 2008-02-08 nr. 112: Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter  

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser  

FOR 2019-04-01 nr. 444: Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser  

FOR 2017-12-11 nr. 1995: Forskrift om energi- og miljøkrav ved ansk. av kjøretøy til veitransport  

FOR 2016-12-22 nr. 1842: Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av ansk.loven 

 

«Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)», april 2018.  

Meld. St. 22 (2018 – 2019) – Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser 

Prop. 51 L (2015–2016) – Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 

NOU 2014:4 – "Enklere regler – bedre anskaffelser. Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket."  

Offentlige anskaffelser - regjeringen.no           

Anskaffelser.no | Fagsider om offentlige anskaffelser – DFØ | Direktoratet for forvaltning og 

økonomistyring 

"Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser – Noen viktige endringer", Brosjyre, Direktoratet for 

forvaltning og IKT (difi), 20. desember 2016 

Covid-19-utbruddet og anskaffelsesregelverket - regjeringen.no 

 

Dokumenter fra Ås kommune: 

• Delegasjonsreglement 
• Anskaffelsesstrategi Ås kommune 
• Kommunedirektørens oppdragsbrev 
• Innkjøp A til Å Ås kommune 
• Prosess for innkjøp 
• Rutinebeskrivelser: 

o Anskaffelser under kr 100 000 

o Felles rutine for alle anskaffelser fra og med kr 100 000 

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/id2511781/
https://www.anskaffelser.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/covid-19-utbruddet-og-anskaffelsesregelverket/id2693720/
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o Særlig rutine for anskaffelser under nasjonal terskelverdi (mellom kr 100 000 og 1,3 

mill. kr) 

o Særlige rutiner for anskaffelser fra og med 1.3 mill. kr. 

o Særlige rutiner for anskaffelser over EØS – terskelverdi. 

o Opprette sak i i 360 (sak/arkiv- system) 

o Konkurransegrunnlag 

o Evalueringsfasen 

o Meddelelse og kunngjøring om resultat 

o Kontraktsvilkår 

 

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020, 

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/ 

RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_200812.pdf 

  

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_200812.pdf
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_200812.pdf
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra kommunedirektøren, datert 

18.10 2021 
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Svar - rapport om offentlige anskaffelser - Ås kommune   
 

Vi viser til utkast til forvaltningsrevisjon fra Viken kommunerevisjon av oktober 

2021. 

 

Kommunedirektøren har gått gjennom rapporten og slutter seg til fakta 

beskrivelsen og anbefalingene i rapporten.  

 

Rapporten viser at det er etablert gode rutiner, systemer og prosesser for 

anskaffelser i Ås kommune som kan legge til rette for at konkurranser 

gjennomføres i tråd med regelverket. Samtidig er det en utfordring å sikre 

tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å innrette kommunens praksis i tråd 

med prosesser og rutiner.  

 

Kommunedirektøren vil understreke at det jobbes systematisk gjennom 

samarbeidet i Follo innkjøpskontor med å forbedre arbeidet med anskaffelser i 

kommunen.  Kommunen deltar nå i stadig flere felles rammeavtaler i dette 

samarbeidet og dette vil være et viktig bidrag til å øke kommunens rammeavtale 

dekning.  Dette sikrer også at konkurransene gjennomføres i tråd med 

regelverket.  

 

Videre har kommunene i samarbeid med Follo innkjøpskontor anskaffet et nyt 

system for konkurransegjennomføring (KGV) og kontraktsadministrasjon (KAV). 

Dette er viktige verktøy som legger til rette for effektive anskaffelser som følger 

regelverket.  Det gjennomføres nå interne kurs i organisasjon for å øke 

kompetansen på regelverket og hvordan KGV og KAV kan brukes til å sire 

etterlevelse av regelverket.  

 

Kommunedirektøren vil også understreke at kommunen har en rammeavtale om 

innkjøpsfaglig bistand.  Denne avtalen vil i større grad bli benyttet framover for å 

sikre at anskaffelser gjennomføres i henhold til regelverket. Dette vil særlig være 

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/


Ås kommune- Økonomi og digitalisering  

Vår ref.: 21/01707-16  Side 2 av 2 

aktuelt for anskaffelser som kommunen gjør i egen regi og ikke i samarbeid med 

Innkjøpskontoret i Follo.  

 

 

Med hilsen 

 

 
Tom-Arne Tørrfoss Emil Schmidt 

kommunedirektør Økonomisjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 

 

Mottakere: 

Viken kommunerevisjon avdeling Follo, Even Tveter, Postboks 173, 1401 SKI 

 

Kopi: 

Kommunedirektør, Tom-Arne Tørfoss, Postboks 195, 1431 ÅS 
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for 
forvaltningsrevisjoner med oppstartsbrev sendt etter 30.09.2020.  

Standarden er bygget opp med 34 punkter bestående av grunnleggende prinsipper og 

revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon, hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Standarden fastsetter normer for planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon 

i kommuner, fylkeskommuner og i (fylkes)kommunalt eide selskap. 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt 

oppgave i kommuner og fylkeskommuner11, og 

kontrollutvalget skal påse at det utføres 

forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides en plan for 

forvaltningsrevisjon som viser på hvilke områder det 

skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Denne skal 

baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering, og den 

skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger. Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve 

politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig for hvert oppdrag i forvaltningsrevisjon, og denne er ansvarlig 

for å påse at standardens krav er oppfylt. Oppdragsansvarlig revisor skal sikre at 

forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevante 

metoder, og med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler. Revisor skal være 

uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver.  

Bestilling og problemstilling: 

Forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling, og revisor skal 

vurdere om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre. Revisor skal forsikre seg om at 

kontrollutvalget og revisor har lik forståelse av oppdraget, at rammene er tilstrekkelig klarlagt, og om 

nødvendig avklare bestillingen med kontrollutvalget.  

 

11 LOV 2018-06-22 nr 83, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), syvende del, kapittel 22 til 26, §§ 22-1 til 26-1 

Punkt Innhold 

 Innledning  

1-3 Krav til revisor  

4-8 Bestilling og problemstilling 

9-13 Revisjonsdialogen  

14-15 Revisjonskriterier  

16-19 Metode og data  

20-22 Vurderinger og konklusjoner  

23 Anbefalinger  

24-28 Rapport  

29-31 Dokumentasjon  

32-34 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  
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Revisor skal sikre at det utarbeides problemstillinger som er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til 

å kunne besvares, og at de er egnet til å besvare kontrollutvalgets bestilling. Dersom det er behov for 

å endre problemstillinger underveis slik at det kan ha betydning for gjennomføringen av oppdraget, 

skal dette avklares med kontrollutvalget. 

Revisor skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hver forvaltningsrevisjon, som redegjør for 

problemstillinger, revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

Revisjonsdialogen: 

Revisor skal iverksette tiltak som er egnet til å sikre god dialog med revidert enhet, øvrige involverte 

og andre relevante aktører. Senest før datainnsamling starter skal revisor sende oppstartsbrev til 

kommunedirektøren (alt. selskapet). Som hovedregel skal det avholdes oppstartsmøte hvor det 

redegjøres for bakgrunn, problemstillinger, revisjonskriterier, informasjonsbehov og planlagt 

gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.  

Utkast til rapport skal sendes kommunedirektøren (alt. selskapet som er gjenstand for 

forvaltningsrevisjon), og uttalelsen skal fremgå av rapporten i sin helhet. Endelig rapport skal 

oversendes kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren (alt. selskapet). 

Revisjonskriterier: 

Med utgangspunkt i problemstillinger skal revisor etablerere revisjonskriterier utledet fra autoritative 

eller anerkjente kilder innenfor det reviderte området. Kildene skal presenteres for revidert enhet, 

som skal gis anledning til å komme med innspill. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og 

i samsvar med de kravene som gjelder for revidert enhet innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor skal sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) for problemstillingen, og datainnsamlingen 

skal gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet). Metodevalg skal 

begrunnes og eventuelle svakheter i datamaterialet skal synliggjøres. Det skal innhentes data i 

tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på problemstillingene. Data som er 

fremkommet muntlig skal nedtegnes skriftlig og bekreftes av kilden. Personopplysninger skal 

behandles i tråd med kravene i personopplysningsloven.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor skal vurdere innsamlede data opp mot revisjonskriteriene, og dersom det avdekkes 

vesentlige avvik skal det komme tydelig frem i rapporten. Vurderinger må være objektive, og med 

bakgrunn i disse skal revisor konkludere i forhold til problemstillingene.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men skal gis der dette er hensiktsmessig ut fra data, vurderinger og 

konklusjoner. Anbefalinger skal ikke gis i form av detaljerte løsninger. 
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Rapport: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt, og rapporten skal utformes så 

leservennlig som mulig med hensyn til språk og struktur.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 

innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger, og det skal være et klart 

skille mellom hva som er presentasjon av data (fakta) og hva som er revisors vurderinger. Praksis eller 

tilstand innen det reviderte området skal beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger 

revisors vurderinger og konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av 

utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier 

at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt. Det samme gjelder dersom det 

avdekkes åpenbare brudd på annet regelverk enn det som inngår i revisjonen. Dokumentasjon skal 

oppbevares i minst 10 år.  

Kvalitetssikring og system for kvalitetskontroll  

Utførelse av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, og denne skal dokumenteres. Den skal sikre at 

undersøkelse og rapport har nødvendig faglig og metodisk kvalitet og følger denne standard.  

Revisjonsenheten skal dokumentere et system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 – Metode 

Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for 
forvaltningsrevisjon"12 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor 

grad på samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at 

revidert enhet skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av 

område vi ser på.  

Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold 

til dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes 

til vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen 

informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.  

I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og 

etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte 

enn forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene 

med forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette 

også skje gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på 

et tema og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.  

Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil 

ikke våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme 

vurderinger, og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til 

utvikling i den reviderte enhet. 

I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder13. Kvalitativ metode vektlegger 

forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle 

bedre forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger, kognitive 

prosesser. Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe 

individer. Det brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller 

bedrifter. Kvalitative og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte 

hverandre. 

Eksempler på aktuelle metoder for innsamling og analyse av informasjon / fakta ved 
forvaltningsrevisjon: 

• Dokumentanalyse 

• Samtaler / intervju / gruppeintervju 

• Spørreundersøkelser 

• Statistiske analyser 

• Trendanalyser 

 

12 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
13 Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode 

https://snl.no/enhet
https://snl.no/kvantitativ_analyse
https://snl.no/kvalitativ_metode
https://snl.no/kvantitativ_metode
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• Økonomiske analyser (som regnskapsanalyse) 

• Case 

• Scenarioanalyse 

• Observasjon 

I denne revisjonen har vi i hovedsak benyttet følgende metode: 

Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og 

lignende.  

Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer 

vært involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas 

å ha stor grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en 

saksinteresse, er det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.  

Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange 

dokumenter med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv 

bare fanger opp det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte 

benyttes i kombinasjon med andre metoder. 

Samtaler  

Samtaler, intervju og/eller gruppeintervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende 

problemstillinger, og særlig der det er begrenset med skriftlig informasjon / dokumentasjon.  

Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av 

virkeligheten. Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha 

betydning for påliteligheten.  

Spørreundersøkelse 

Bruk av spørreundersøkelse egner seg godt for å innhente informasjon om klart definerte 

problemstillinger med revisjonskriterier. Spørreundersøkelser er relativt lite ressurskrevende å 

gjennomføre ved hjelp av elektroniske verktøy, og kan potensielt gi en stor tilfangst av informasjon.  

Utfordringene er å få et tilstrekkelig antall svar (svarprosent), samt å vurdere om svarene er 

representative for målgruppen. Med andre ord om svarene gir et godt nok bilde av helheten og 

virkeligheten på området.  

Vi benytter verktøyet Questback14 til å gjennomføre spørreundersøkelser.  

 

14 www.questback.com/no/ 

http://www.questback.com/no/
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Statistiske analyser  

Statistikk dreier seg om analyse av tallfestede dataobservasjoner, og er et sentralt verktøy når man 

skal analysere kvantitative data. Det er også egnet for å analysere data der hvor man kan etablere 

sammenlignbare størrelser som kan kvantifiseres.  

Den enkle formen for statistikk er beregninger som gjennomsnitt, median og prosentandeler. Den mer 

teoretiske delen er basert på sannsynlighetsteori, hvor begreper som tilfeldighet og usikkerhet står 

sentralt. 

Det finnes flere ulike tilnærminger for statistisk analyse, og disse ulike tilnærmingene er ofte 

overlappende og brukes ofte om hverandre. 

• Deskriptiv statistikk presenterer data gjennom tall og figurer, som eksempelvis gjennomsnitt, 

standardavvik, korrelasjon, histogramer og spredningsplott. 

• Statistisk inferens søker å trekke konklusjoner om populasjonen basert på et utvalg som er 

heftet med usikkerheter gjennom bruk av modeller. Dette deles ofte inn i hovedområder 

som estimeringsteori, statistisk hypotesetesting og statistisk beslutningsteori. 

• Eksplorativ statistikk er en tilnærming som prøver å analysere data for å finne hypoteser som 

kan testes. Disse metodene kan basere seg på enkel manuell gransking av tall og figurer, eller 

mer beregningsmessige metoder som for eksempel clusteranalyse. 

Økonomiske analyser (som regnskapsanalyse) 

Økonomisk analyse er bruk av økonomiske data (regnskap o.l.) til å se økonomiske faresignaler og 

muligheter i organisasjonen. Målsettingen er å komme bak tallene i regnskap og budsjett for bedre å 

forstå helheten i organisasjonens økonomiske resultat og utvikling. Her vil forhold som lønnsomhet, 

likviditet, finansiering og soliditet være sentrale. 

Dataene er analysert ved hjelp av revisjonsverktøyet CaseWare IDEA15, som gjør det mulig å sortere 

og gjøre uttrekk av datagrunnlaget etter gitte kriterier.  

 

 

  

 

15 CaseWare IDEA® Data Analysis Software 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Clusteranalyse&action=edit&redlink=1
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Vedlegg 4 – Utledning av revisjonskriterier 

Undersøkelsen har fire problemstillinger: 

1. Har kommunen tilstrekkelig internkontroll som sikrer etterlevelse av regelverket for offentlige 
anskaffelser og er det en tydelig ansvarsdeling på området? 

2. I hvilken grad blir kommunens anskaffelser gjennomført i tråd med grunnleggende krav i 
regelverket for offentlige anskaffelser? 

3. I hvilken grad blir lojalitet til rammeavtaler ivaretatt ved kjøp? 

4. I hvilket omfang kjøpes konsulenttjenester, og i hvilken grad er kjøpene i samsvar med 
regelverket for offentlige anskaffelser?  

 

For hver av disse har revisjonen utledet revisjonskriterier. Kriteriene er ikke nødvendigvis 

uttømmende for ethvert krav som stilles til alle sider av arbeidet med offentlige anskaffelser i Ås 

kommune. Kriteriene er oppstilt etter revisjonens vurdering av hva som er det sentrale, basert på en 

vurdering av virksomhetens egenart og regelverket den forvalter.  

Problemstillingene og de utledede revisjonskriteriene er omtalt samlet i kapittel 3. 

Som kilder for revisjonskriteriene16 har vi i hovedsak benyttet anskaffelsesloven17 med tilhørende 

forskrifter og utvalgte veiledere og lovforarbeid18. 

 

Internkontroll – Anskaffelser  

Den første problemstillingen er: 

• Har kommunen tilstrekkelig internkontroll som sikrer etterlevelse av regelverket for offentlige 

anskaffelser og er det en tydelig ansvarsdeling på området? 

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha prosedyrer og arbeidsrutiner for etterlevelse av regelverket for offentlige 

anskaffelser og kontroll med disse. 

•  Kommunen bør ha rutiner som sikrer at saksdokumentasjonen for hver anskaffelse 

oppbevares samlet og systematisk i et forsvarlig arkivsystem. 

•  Roller, ansvar og fullmakter bør være avklart og nedfelt skriftlig. 

•  Kommunen bør ha et fullmaktsystem som tydeliggjør ansvaret mellom ulike typer innkjøp 

 

16 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de 
analyser og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller 
svakheter. 
17 LOV 2016-06-17 nr. 73: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 
18 Se referanser 
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Kilder og begrunnelse:  

Kravet om internkontroll følger av kommuneloven § 23; administrasjonssjefen sørger for at 

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

gjenstand for betryggende kontroll» Forarbeidene beskriver dette som: 

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag 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 (Ot.prp. nr. 70 (2002–2003), s. 12). 

Bestemmelsen fastslår administrasjonssjefens overordnede tilsynsansvar og tydeliggjør stillingens 

kontrollansvar med administrasjonens virksomhet, herunder å etablere tilfredsstillende rutiner for 

internkontroll (Kommuneloven med kommentarer, 2014, s. 191).  

I Stortingsmelding nr. 12 (2011–2012) Styring og samspel sies det om bestemmelsen at den «inneber 

både eit ansvar for å ha tilstrekkeleg kontroll og eit krav om prosess for å sikre kontroll, men ho er 

elles svært overordna og krev ikkje særskilde system eller aktivitetar som til dømes 

risikovurderingar». Videre stiller ulike særlover med forskrifter krav til etablering og utforming av 

kommunenes internkontroll (KS, 2013, s. 16).«Internkontroll» kan defineres som et formalisert 

kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes, gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger 

av risiko for styringssvikt, feil og mangler i virksomheten sine arbeidsprosesser. Et formalisert og 

velfungerende internkontrollsystem reduserer sannsynligheten for feil og ruster virksomheten mot 

utfordringer som kan komme (DFØ veileder for ledere, 2013a, s. 7).  

DIFI (2017) beskriver følgende om god internkontroll på innkjøpsområdet: 

Viktige tiltak for å oppnå internkontroll på innkjøpsområdet vil vere følgjande: 

1. Etablering av innkjøpsstrategi med handlingsplan. 

2. Rolle- og ansvarsfordeling. 

3. Fullmaktsystem som inkluderer beløpsgrenser for å tydeleggjere ansvaret mellom ulike typar 

innkjøp. 

4. Etablere retningslinjer for innkjøp som skil mellom rammeavtalar, direkteinnkjøp og avrop på 

rammeavtalar. 

5. Kommunisere mål og resultatkrav for verksemda sine innkjøp og gje nødvendig opplæring. 

6. Etablere rutine for risikovurderingar (i motsetnad til tilfeldig og unødvendig kontroll) 

7. Etablere rutinar for oppfølging av etterleving (i motsetnad til eingongs- og ad hoc kontroll) 

8. Standardisering av innkjøpsprosessar og rutinar som sikrar etterleving av krav, gjerne ved 

hjelp av elektroniske løysingar. 

9. Rutinar for oppfølging av mål og resultatkrav ved hjelp av mellom anna fakturakontroll, 

evaluering og rapportering. 

10. Etablere system for oppbevaring og tilgjengeleggjering av rammeavtalar. 

11. Etablere system for kontraktsoppfølging og handtering av endringsordrar og tilleggsarbeid. I 

denne revisjonen er det særlig punkt 2, 3, 7, 8 og 10 vi ser nærmere på. 
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I 2009 etablerte Kommunal- og regionaldepartementet en arbeidsgruppe som undersøkte hvorvidt 

egenkontrollen kan styrkes. Resultatet var rapporten «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i 

kommunane», der tilråding nr. 27 - 29 er krav som bør stilles til internkontroll i anskaffelsessaker: 

• Tilråding 27: Kommunen bør ha tydelege retningslinjer for anskaffingar som mellom anna skil 

mellom rammeavtalar, direkteanskaffingar og avrop på rammeavtalar. Retningslinjene bør 

også ha beløpsgrenser for å skilje mellom ulike typar anskaffingar. 

• Tilråding 28: Ansvar og roller i anskaffingsprosessen må definerast tydeleg. Særlig er det 

viktig å vere tydelig på kva anskaffingar som kan gjerast av resultateiningane sjølve, og kva 

for nokre som skal gjerast av staben. Det må òg definerast i kva tilfelle staben skal involverast 

undervegs. 

• Tilråding 29: Ansvaret for anskaffingsprosessen bør vere tydeleg. Det vil seie ansvaret for 

policy og rutinar så vel som ansvaret for kontrollar for å sikre etterleving av prosesskrav og 

avtalar som kommunen har inngått.  

 

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser 

Den andre problemstillingen er: 

• I hvilken grad blir kommunens anskaffelser gjennomført i tråd med grunnleggende krav i 

regelverket for offentlige anskaffelser? 

 

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Anskaffelsens verdi skal beregnes før utlysning eller tilbudsforespørsel. 

• Anskaffelsens verdi skal bygge på estimat som er forsvarlig på kunngjøringstidspunktet. 

• Det er ikke lov å dele opp anskaffelsen i flere anskaffelser med det formål å komme under 

regelverkets grense- eller terskelverdier. 

• Det må velges en anskaffelsesprosedyre som er lovlig ut fra regelverket. 

• Konkurranse mellom leverandører skal sikres gjennom å utlyse anskaffelser eller be om 

tilbud i tråd med regelverket. 

• Anskaffelse må kunngjøres (utlyses) på den måte regelverket krever. 

• Konkurransegrunnlag må utformes og minimum ha det innhold som regelverket krever. 

• Tilbud som ikke tilfredsstiller kravene til tilbud og frister etter regelverket, eller der forhold 

ved leverandøren krever dette, må avvises.  

• Likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal sikres i 

evaluering av tilbud. 

• Ved bruk av kvalifikasjonskrav (økonomiske, finansielle, tekniske og faglige) skal disse stå i 

forhold til, samt være relevante for leveransen. 

• Tildelingskriterier skal være objektive og angis i prioritert rekkefølge. 

• Tildelingskriterier skal ha tilknytning til leveransen. 
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• Tildelingskriterier skal ikke være så skjønnspreget at de gir en ubegrenset valgfrihet. 

• Likebehandling av leverandører skal sikres i dialog, konkurransepreget dialog eller 

forhandlinger. 

• Endringer underveis i anbudsprosessen kan ikke anses å være vesentlige avvik fra det som 

opprinnelig ble kunngjort.  

• Likebehandling av leverandører skal sikres ved endringer underveis. 

• Valg av leverandør skal gis skriftlig og samtidig til alle berørte leverandører, og inneholde 

begrunnelse for valget og angi karensperioden. 

• Kontrakt kan tidligst inngås etter utløp av karensperioden. 

• Det kan ikke inngås en kontrakt hvor anskaffelsens art og omfang medfører vesentlige 

endringer fra det som opprinnelig ble kunngjort.  

• Likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i 

anskaffelsesprosessene skal sikres gjennom god dokumentasjon  

• Anskaffelsesprotokoll skal føres og innholdet skal følge forskriften. 

 

Kilder og begrunnelse:  

Anskaffelser i offentlig sektor reguleres av lov om offentlig anskaffelser med tilhørende forskrifter. 

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

fremgangsmåter ved anskaffelser over visse verdier (terskelverdier). Loven, med tilhørende 

forskrifter, gjelder også ved anskaffelser som er under terskelverdien. 

Stortinget vedtok i 2016 et nytt regelverk for offentlige anskaffelser19, som trådte i kraft fra 1. januar 

201720.  

Formålet21 med anskaffelsesregelverket (loven og tilhørende forskrifter) er å bidra til økt 

verdiskapning i samfunnet gjennom å sikre mest mulig effektiv ressursbruk. Dette skal nås gjennom 

offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også 

bidra til økt tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte gjennom at det 

offentlige opptrer med stor integritet. At anskaffelser skal foretas på en samfunnstjenlig måte vil 

kunne ivareta hensyn til bl.a. konkurranse, arbeidslivskriminalitet, miljø, klima og sosiale forhold. 

Alle statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer er omfattet 

av regelverket. Det gjelder alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggskontrakter som 

foretas av de nevnte oppdragsgivere. Anskaffelsesregelverket bygger på noen til dels overlappende 

grunnleggende prinsipper uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Dette gjelder blant annet kravene 

til konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av leverandører, 

forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet 22. De grunnleggende prinsippene gjelder 

for alle anskaffelser over 100.000 kroner ekskl. mva. der lov om offentlige anskaffelser kommer til 

 

19 LOV 2016-06-17 nr 73 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)  
20 FOR 2016-08-12 nr. 978; Forskrift om overgangsregler for lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser 
21 LOV 2016-06-17 nr 73, Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven) § 1. 
22 LOV 2016-06-17 nr 73, Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven) § 4. 
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anvendelse 23. Som et grunnleggende krav skal en oppdragsgiver ikke diskriminere leverandører, 

hindre konkurranse eller dele opp anskaffelser for å omgå bestemmelsene. Loven stiller også krav til 

at offentlige oppdragsgivere tar hensyn til miljømessige konsekvenser, klimavennlige løsninger, 

livssykluskostnader, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, grunnleggende 

menneskerettigheter, antall ledd i leverandørkjeden og universell utforming. 

Beregning av anskaffelsens verdi24 skal gjøres som et anslag av den samlede beløpet som 

oppdragsgiver kan komme til å betale, ekskl. mva. for de kontrakter som utgjør en anskaffelse. 

Beregningen må være forsvarlig (realistisk) på det tidspunktet oppdragsgiver kunngjør eller begynner 

å hente inn tilbud.  

For å beregne anskaffelsens verdi er det viktig å avklare hvem som skal anses som oppdragsgiver. I 

enkelte innkjøpsvirksomheter kan det være flere enheter innenfor samme juridiske enhet som gjør 

innkjøp, og en aktuell problemstilling vil være om anskaffelser i de ulike enhetene må ses i 

sammenheng når terskelverdiene beregnes. I utgangspunktet skal det tas hensyn til alle enheters 

forbruk av det konkrete innkjøpet. Den samlede anslåtte verdien for alle enhetene skal legges til 

grunn for beregningen25. Dette gjelder imidlertid ikke når en driftsenhet selv er ansvarlig for sine 

anskaffelser eller visse kategorier anskaffelser.  

Disse kategoriene er også nevnt i veilederen til reglene om offentlige anskaffelser. Her står følgende 

om «Oppdragsgiveren består av flere adskilte driftsenheter» 26. 

I enkelte innkjøpsvirksomheter kan det være flere enheter innenfor samme juridiske enhet som gjør 
innkjøp. Dette er typisk aktuelt i staten, eller i en stor kommune hvor for eksempel en skole gjør 
innkjøp av samme art som andre skoler. En aktuell problemstilling er om anskaffelser i de ulike 
enhetene må ses i sammenheng når terskelverdiene beregnes.  

Utgangspunktet er at det skal tas hensyn til alle enheters forbruk av det konkrete innkjøpet. I følge 
§ 5-4 tredje ledd skal den samlede anslåtte verdien for alle enhetene legges til grunn for 
beregningen. Dette gjelder imidlertid ikke når en driftsenhet selv er ansvarlig for sine anskaffelser 
eller visse kategorier anskaffelser.  

Det kan antas at en driftsenhet er ansvarlig for sine anskaffelser dersom den selv gjennomfører 
anskaffelsesprosessen og treffer avgjørelsen om kjøp, råder over et separat budsjet t for den 
aktuelle anskaffelsen og selv inngår kontrakten og finansierer den via et budsjett den råder over.  

Det er ikke tilstrekkelig at en oppdragsgiver bare organiserer anskaffelser på en desentralisert 
måte.

 

 

23 LOV 2016-06-17 nr 73 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), § 2 
24 FOR 2016-08-12 nr 974: Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), § 5-4 
25 FOR 2016-08-12 nr 974: Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), § 5-4, (3) 
26 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, Kapittel 5.4.4, side 50 



 

 
61 

Ås kommune   |   2021   |   Offentlige anskaffelser 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

 

Denne veiledningen viser videre til et premiss i fortalen til direktiv 2014/24/EU som omhandler 

offentlige anskaffelser 27. 

(20) For the purposes of estimating the value of a given procurement, it should be clarified that it 
should be allowed to base the estimation of the value on a subdivision of the procurement only  
where justified by objective reasons. For instance, it could be justified to estimate contract values 
at the level of a separate operational unit of the contracting authority , such as for instance schools 
or kindergartens, provided that the unit in question is independently responsible for its 
procurement. This can be assumed where the separate operational unit independently runs the 
procurement procedures and makes the buying decisions, has a separate budget line at its 
disposal for the procurements concerned, concludes the contract independently and finances it 
from a budget which it has at its disposal.  A subdivision is not justified where the contracting 
authority merely organises a procurement in a decentralised way. 

 

Ut fra dette kan vi utlede at det finnes noen forutsetninger som må være oppfylt for at man ikke skal 

se flere enheters innkjøp i sammenheng ved beregning av anskaffelsens verdi. I vurderingen av om 

en enhet kan anses å være en innkjøpsuavhengig enhet, vil sentrale momenter være om enheten:  

• Selv gjennomfører anskaffelsesprosessen 

• Selv kan treffe avgjørelsen om kjøp og inngå kontrakten 

• Råder over et separat budsjett som finansierer den aktuelle anskaffelsen. 

Dette innebærer at en desentralisert organisering av innkjøp i en kommune er nok til å innfri kravene 

nevnt over. Det er også viktig å presisere at man ikke kan benytte beregningsmåte eller dele opp en 

kontrakt (anskaffelse) med formål å unnta kontrakten (anskaffelsen) fra forskriften 28. Det må tas 

hensyn til opsjoner og eventuelle forlengelser av kontrakten. Hvis et bygge- og anleggsarbeid er 

inndelt i flere delarbeider hvor det skal inngås særskilte kontrakter skal hvert delarbeid tas med i 

beregningen.  

De fleste kommunale anskaffelser vil reguleres av forskrift om offentlige anskaffelser. 29 Dette 

gjelder levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Enkelte kommunale 

anskaffelser er regulert av forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene 30, slik som blant annet 

vann- og energiforsyning.  

Anskaffelsesforskriften skiller i hovedsak mellom følgende typer anskaffelser:  

• Del I. Alminnelige bestemmelser 

o Disse gjelder for alle anskaffelser som er lik eller overstiger kr 100.000 eks mva 

• Del II. Anskaffelser under EØS-terskelverdiene og særlige tjenester 

 

27 DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, of 26 February 2014, on public procurement and 
repealing Directive 2004/18/EC, premiss 20. 
28 FOR 2016-08-12 nr. 974: Forskrift om offentlige anskaffelser, Kapittel 5, § 5-4.Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi, punkt 4 
29 FOR 2016-08-12 nr 974: Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) 
30 FOR 2016-08-12 nr 975: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) 
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o Omtales ofte som «den nasjonale grenseverdien» 

o 1,3 mill kr eks mva, men under EØS-terskelverdiene for kontrakter, unntatt kontrakter 

om helse- og sosialtjenester 

o 1,3 mill kr eks mva, men under EØS-terskelverdiene for kontrakter om særlige 

tjenester 

• Del III. Anskaffelser over EØS-terskelverdiene 

o 2,05 mill kr eks mva for vare- og tjenestekontrakter 

o 51,5 mill kr eks mva for bygge- og anleggskontrakter 

• Del IV. Anskaffelser av helse- og sosialtjenester  

o 7,2 mill kr eks mva for kontrakter om særlige tjenester og kontrakter om helse- og 

sosialtjenester 

• Del V. Plan- og designkonkurranser  

o 1,3 mill kr eks mva  

Forsyningsforskriften 31 som blant annet gjelder for vann- og energiforsyning, har en lignende 

inndeling, men har andre grense- og terskelverdier. 

Loven vil i de aller fleste tilfeller gjelde også under disse grenseverdiene. 

Klagenemnd for offentlige anskaffelser32 (KOFA) er med hjemmel i loven opprettet som et 

rådgivende organ for løsning av tvister. Nemnda skal behandle klager om brudd på lov om offentlige 

anskaffelser og tilhørende forskrifter. KOFA hadde tidligere myndighet til å fatte vedtak om 

overtredelsesgebyr med inntil 15 % av kontraktssum, men etter 01.07.2012 måtte saker om ulovlige 

direkte anskaffelser behandles i rettsapparatet. I det nye regelverket gjeldende fra 01.01.2017, har 

KOFA igjen fått «kompetanse til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr» etter lovens §12.  

Oppdragsgiver kan velge mellom flere typer anskaffelsesprosedyre. For del II kan oppdragsgiver 

benytte 33 åpen tilbudskonkurranse eller begrenset tilbudskonkurranse. For del III kan oppdragsgiver 

alltid benytte 34 åpen anbudskonkurranse og begrenset anbudskonkurranse. Under gitte 

forutsetninger kan oppdragsgiver benytte konkurranse med forhandling etter forutgående 

kunngjøring eller konkurransepreget dialog, konkurranse med forhandling uten forutgående 

kunngjøring eller gjennomføre en anskaffelse uten konkurranse. For å utvikle og anskaffe innovative 

varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeider kan konkurranse om innovasjonspartnerskap 

benyttes. For del IV og del V gjelder egne regler for gjennomføring av konkurransen 35. 

1. januar 2007 ble innført et krav til protokollførsel ved anskaffelser som overstiger 100.000,- kr. Krav 

til protokollførsel ble formulert på en ny måte i regelverket som ble gjeldende fra 1. januar 2017. 

Kravet til protokoll er tatt inn i paragrafen som omhandler dokumentasjonsplikt36. I det nye 

regelverket fremgår det at; " Vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen skal nedtegnes 
eller samles i en protokoll". I det tidligere regelverket stod det at; "Protokollen skal beskrive alle 

 

31 FOR 2016-08-12 nr 975, Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) § 5-1. 
32 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser 
33 FOR 2016-08-12 nr 974: Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), kapittel 8 
34 FOR 2016-08-12 nr 974: Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), kapittel 13 
35 FOR 2016-08-12 nr 974: Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), § 30-1 og kapittel 31 
36 Se vedlegg 6 – Dokumentasjonsplikt og protokoll 
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vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen". Det er derfor 

nærliggende å tolke dette slik at kravet om å føre protokoll er videreført. 

Med virkning fra 1. mars 2008 ble forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter37 innført. 

Forskriften skal bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider 

for offentlige oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av 

gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og 

yrke. 

Kontrakten som inngås skal i utgangspunktet omfatte en anskaffelse av tilsvarende art og anslått 

verdi (omfang) som det fremgår av konkurransegrunnlag. I enkelte tilfeller vil det være anledning til å 

gjøre endringer og avklaringer underveis. Det er viktig at disse endringene ikke endrer ved det faktum 

at de grunnleggende prinsippene omtalt innledningsvis ikke brytes. 

Det er viktig at prinsippene om likebehandling og god forretningsskikk, samt taushetsplikt, ivaretas 

gjennom avklaringer, dialog og forhandlinger. Blant annet for å sikre at tilbudene, der det er aktuelt, 

ikke endres i så stor grad at reglene om avvisning skulle vært anvendt. Det kan heller ikke endres slik 

at det kan stilles spørsmål til hvorvidt det kan ha betydning for konkurranseforholdet. 

Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet en veileder til reglene om offentlige anskaffelser 38 

som et supplement av rådgivende karakter. Direktoratet for forvaltning og IKT har utarbeidet en 

brosjyre 39 som går gjennom noen av de viktige endringene som kom med det nye regelverket fra 

2017. I tillegg er det utarbeidet flere veiledere til regelverket som omhandler temaer som; ”Miljø og 

regelverket for offentlige anskaffelser”, ”Beste praksis – offentlige anskaffelser” og ”Universell 

utforming i offentlige anskaffelser”. 

 
Covid-19-utbruddet og anskaffelsesregelverket 40 

Offentlige myndigheter kan ha behov for å kjøpe smittevernutstyr, medisinsk utstyr eller andre varer 

eller tjenester i forbindelse med covid-19 pandemien. Som konsekvens av pandemien kan det også 

oppstå behov for å forlenge tilbudsfrister, eller å gjøre endringer i inngåtte kontrakter. 

Anskaffelsesregelverket legger til rette for at innkjøp kan gjennomføres raskt. Anskaffelsesprosesser 

kan tilpasses den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor. 

Som hovedregel følger det av regelverket at oppdragsgiverne skal kunngjøre kontrakter med en 

estimert verdi som overstiger terskelverdiene for kjøp av varer og tjenester. Oppdragsgivere skal 

videre følge bestemte prosedyrer for tildeling av kontrakt, og en inngått kontrakt kan bare endres 

innenfor bestemte rammer. 

 

37 FOR 2008-02-08 nr 112: Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 
38 «Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)», april 2018. 
39 Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser – Noen viktige endringer", Brosjyre, Direktoratet for forvaltning og IKT 
40 Covid-19-utbruddet og anskaffelsesregelverket - regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/covid-19-utbruddet-og-anskaffelsesregelverket/id2693720/
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Det finnes likevel en rekke unntak i anskaffelsesregelverket som kan være aktuelle når det er behov 

for å gjennomføre en anskaffelse raskt, fravike normale frister eller endre en inngått kontrakt.  

Europakommisjonen har gitt nærmere veiledning om mulighetene til å benytte denne 

hasteprosedyren i forbindelse med utbruddet av covid-19. I denne veiledningen presiserer 

Kommisjonen at ved bruk av hasteprosedyren kan offentlige oppdragsgivere forhandle direkte med 

potensielle leverandører. Prosedyren stiller ingen krav til kunngjøring, setter ikke minimumsfrister 

eller andre prosedyrekrav.  

Utbruddet av covid-19 kan også føre til behov for forlengelse av eksisterende kontrakter. Dette 

innebærer en forlengelse av kontrakten inntil en ny kontrakt kan inngås i tråd med 

anskaffelsesreglene. Regelverket forutsetter at forlengelsen ikke varer lengre enn nødvendig, og at 

den bare gjelder de deler av kontrakten som det er nødvendig for oppdragsgiver å anskaffe. 

Forhold knyttet til covid-19, som at medarbeidere hos oppdragsgiver er i karantene, kan etter 

departementets oppfatning utgjøre saklig grunnlag for å forlenge tilbudsfristen. Slike forhold kan for 

eksempel være at oppdragsgiver får problemer med å gjennomføre anskaffelsesprosedyren. 

Leverandører kan som følge av covid-19 også få problemer med å levere tilbud innenfor den 

fastsatte tilbudsfristen. Dersom opprettholdelse av tilbudsfristen vil føre til at det leveres færre 

tilbud, vil dette svekke konkurransen. Prinsippet om konkurranse tilsier dermed at det kan være 

grunn til å utvide fristen. Fristutsettelsen skal publiseres gjennom en endringskunngjøring og som en 

rettelse av konkurransegrunnlaget. 

 

Lojalitet til rammeavtaler 

Den tredje problemstillingen er: 

• I hvilken grad blir lojalitet til rammeavtaler ivaretatt ved kjøp? 

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha rutiner som sikrer at rammeavtaler følges lojalt opp. 

• Kommunen bør kjøpe varer/tjenester hos de leverandører som har rammeavtale med 

kommunen/ Felles innkjøpskontor på området kjøpet gjelder. 

 

Kilder og begrunnelse:  

I alle avtaleforhold har partene lojalitetsplikt. Dette er ikke en skriftlig regel, men følger av 

ulovfestede avtalerettslige plikter. Lojalitetsplikten stiller krav til forsvarlig og lojal opptreden 

gjennom avtaleforholdet. Dette innebærer at begge parter har plikt til å ivareta den andre parts 

interesser innenfor avtaleforholdet. Grensene for lojalitetsplikten kan være uklare, men følger langt 

på vei av redelighet og fornuft (Difi, 2011, 8).  
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Kontraktspartene har i utgangspunktet tilnærmet fritt spillerom til å utforme kontrakter på den måten 

de selv ønsker. Dette betyr at det kan inngås rammeavtaler der oppdragsgiver ikke er forpliktet til å 

benytte seg av avtalen. Hvorvidt en rammeavtale er forpliktende for oppdragsgiver/leverandør og på 

hvilken måte vil bero på en alminnelig tolkning av kontraktens innhold (Difi, 2011, 25).  

Dersom rammeavtalen skulle inneholde en kjøpeplikt, vil oppdragsgiver være forpliktet til å kjøpe hos 

en eller flere av avtalens leverandør(er) ved et ønske om å få dekket sitt behov. Hvis en slik kjøpeplikt 

ikke skulle foreligge, vil ikke oppdragsgiver rent prinsipielt være bundet til å handle hos 

rammeavtalens leverandører.  

Revisjonen mener likevel at så lenge oppdragsgiver har inngått en rammeavtale med én eller flere 

leverandører, vil lojalitetsplikten binde oppdragsgiver til å handle hos de samme leverandørene – gitt 

at de leverer varer/tjenester som kan dekke kommunens behov på en tilfredsstillende måte. Dette 

begrunnes med at det i utgangspunktet er av interesse hos rammeavtalens leverandører at de får 

levert sine varer/tjenester til oppdragsgiver. Om oppdragsgiver kjøper tilsvarende produkter hos 

andre leverandører, ville dette gi tapt mersalg for de leverandører som hører til aktuell rammeavtale. 

En opptreden fra en part som rammer egeninteressene til den andre part vil revisjonen ikke anse for å 

være forenelig med prinsippet om lojalitet. 

 

Kjøp av konsulenttjenester 

Den fjerde (siste) problemstillingen er: 

• I hvilket omfang kjøpes konsulenttjenester, og i hvilken grad er kjøpene i samsvar med 

regelverket for offentlige anskaffelser?  

 

Den første delen av problemstillingen er deskriptiv. Her har vi søkt å kartlegge og vise omfanget av 

kjøp av konsulenttjenester i Ås kommune.  

Den andre delen av problemstillingen retter seg mot det samme som den andre problemstillingen, 

og vi viser til denne når det gjelder utledede revisjonskriterier. 
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Vedlegg 5 - Definisjoner 

Følgende definisjoner er hentet fra anskaffelsesforskriften: 41 

Kontraktstyper 42 

Kontrakt gjensidig bebyrdende avtale som en eller flere oppdragsgivere inngår 

skriftlig med en eller flere leverandører 

Varekontrakt kontrakt om kjøp, avbetalingskjøp, leasing eller leie, med eller uten rett til 

kjøp, av varer. En varekontrakt kan inkludere monterings- og 

installasjonsarbeid 

Tjenestekontrakt kontrakt om utførelsen av tjenester, unntatt kontrakter som nevnt i bokstav d 

Bygge- og 

anleggskontrakt: 

kontrakt om 

1. utførelsen eller både utførelsen og planleggingen av bygge- og 

anleggsarbeider i forbindelse med aktiviteter som angitt i vedlegg 1, 

2. utførelsen eller både utførelsen og planleggingen av et bygge- og 

anleggsarbeid eller 

1. 3. utførelsen på en hvilken som helst måte av et bygge- og 

anleggsarbeid som oppfyller kravene som er satt av en 

oppdragsgiver som har avgjørende innflytelse på arbeidets art eller 

planlegging 

Bygge- og 

anleggsarbeid 

resultatet av et sett av bygge- og anleggsaktiviteter som i sin helhet er 

tilstrekkelig til å oppfylle en økonomisk eller teknisk funksjon 

Særlige tjenester tjenester som angitt i forskriftens vedlegg 2 

Helse- og 

sosialtjenester 

tjenester som angitt i forskriftens vedlegg 3 

Konsesjonskontrakt tjenestekontrakt eller bygge- og anleggskontrakt der vederlaget består 

enten utelukkende av retten til å utnytte tjenestene eller bygge- og 

anleggsarbeidene eller en slik rett sammen med betaling, og der 

driftsrisikoen er overført fra oppdragsgiveren til leverandøren 

Rammeavtale avtale som en eller flere oppdragsgivere inngår med en eller flere 

leverandører, og som har til formål å fastsette kontraktsvilkårene for de 

kontrakter som oppdragsgiveren skal inngå i løpet av en bestemt periode, 

særlig om pris og mengde 

 

 

 

41 FOR 2016-08-12 nr. 974: Forskrift om offentlige anskaffelser, Kapittel 4 Definisjoner 
42 FOR 2016-08-12 nr. 974: Forskrift om offentlige anskaffelser, Kapittel 4 Definisjoner, § 4-1 Kontraktstyper 
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Dokumenter 43 

Konkurransegrunnlag alle dokumenter, unntatt kunngjøringen og det europeiske 

egenerklæringsskjemaet, som oppdragsgiveren utformer eller henviser til 

for å beskrive eller fastlegge elementene i anskaffelsen eller konkurransen, 

inkludert dokumenter som beskriver hva som skal anskaffes, 

kontraktsvilkårene og hvordan oppdragsgiveren skal gjennomføre 

konkurransen, kvalifikasjonsgrunnlag og eventuelle supplerende 

dokumenter og tilleggsopplysninger 

Anskaffelses-

dokumentene 

fellesbetegnelse for kunngjøringen, konkurransegrunnlaget og det 

europeiske egenerklæringsskjemaet. 

 

Samordnede innkjøp 44 

Innkjøpssentral en oppdragsgiver som foretar samordnede innkjøp og eventuelt utfører 

tilknyttede innkjøpstjenester 

Samordnede innkjøp aktiviteter som på permanent grunnlag utføres på en av følgende måter: 

1. anskaffelser av varer og tjenester til bruk for oppdragsgivere 

2. tildeling av kontrakter eller inngåelse av rammeavtaler om varer, 

tjenester eller bygge- og anleggsarbeider for oppdragsgivere 

Tilknyttede 

innkjøpstjenester 

støtte til innkjøpsaktiviteter, særlig i form av: 

1. å stille til rådighet teknisk infrastruktur som gjør det mulig for 

oppdragsgivere å inngå kontrakter 

2. å gi råd om gjennomføringen eller utformingen av anskaffelser 

3. å forberede og gjennomføre anskaffelser på vegne av 

oppdragsgivere 

 

Standarder og spesifikasjoner 45 

Standard en offentlig tilgjengelig teknisk spesifikasjon som er godkjent av et anerkjent 

nasjonalt, europeisk eller internasjonalt standardiseringsorgan 

Europeisk teknisk 

bedømmelse 

en bedømmelse av vesentlige egenskaper ved en byggevares ytelse i 

samsvar med et europeisk bedømmelsesdokument som definert i forordning 

(EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen) artikkel 2 nr. 12 

 

43 FOR 2016-08-12 nr. 974: Forskrift om offentlige anskaffelser, Kapittel 4 Definisjoner, § 4-2 Dokumenter 
44 FOR 2016-08-12 nr. 974: Forskrift om offentlige anskaffelser, Kapittel 4 Definisjoner, § 4-3 Samordnede innkjøp 
45 FOR 2016-08-12 nr. 974: Forskrift om offentlige anskaffelser, Kapittel 4 Definisjoner, § 4-4 Standarder og spesifikasjoner 
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Felles teknisk 

spesifikasjon 

en teknisk spesifikasjon for IKT som er utarbeidet i samsvar med forordning 

(EU) nr. 1025/2012 artikkel 13 og 14 

Teknisk referanse et produkt fra europeiske standardiseringsorganer, unntatt europeiske 

standarder, som er utarbeidet etter prosedyrer som er innført med tanke på 

utvikling av markedets behov 

CPV-kode et referansenummer som viser til EU-kommisjonens felles klassifikasjon for 

offentlige innkjøp 

CPC-kode et referansenummer som viser til De forente nasjoners sentrale 

produktnomenklatur 

 

Andre definisjoner 46 

Doffin den norske offisielle databasen for kunngjøringer 

TED-databasen den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer 

Forsyningsaktiviteter aktiviteter som definert i forsyningsforskriften § 1-3 til § 1-9 

Livssyklus alle faser i hele varens, tjenestens eller bygge- og anleggsarbeidets levetid 

fra anskaffelsen av råvarer eller opparbeidingen av ressurser, til 

avhendingen, kasseringen eller opphøret. Dette inkluderer blant annet 

forskning og utvikling, produksjon, handel, transport, bruk og vedlikehold 

Alternativt tilbud et tilbud som på oppdragsgiverens oppfordring beskriver en annen løsning 

enn den som er beskrevet i anskaffelsesdokumentene 

Berørte leverandører leverandørene som har levert en forespørsel om å delta i konkurransen og 

ikke har fått en meddelelse om at forespørselen er avvist eller forkastet, og 

alle leverandørene som har gitt tilbud 

Karensperiode tidsrommet mellom meddelelsen om valget av leverandør og det 

tidspunktet oppdragsgiveren tidligst kan inngå kontrakten 

  

 

46 FOR 2016-08-12 nr. 974: Forskrift om offentlige anskaffelser, Kapittel 4 Definisjoner, § 4-5 Andre definisjoner 
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Vedlegg 6 - Dokumentasjonsplikt og protokoll 

Med virkning fra 1. januar 2017 trådte den nye anskaffelsesforskriften47 i kraft.  

I forskriften fremkommer følgende krav til dokumentasjonsplikt: 

§ 7-1. Dokumentasjonsplikt 

(1) Oppdragsgiveren skal oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige 

beslutninger i anskaffelsesprosessen. Ved anskaffelser over EØS-terskelverdiene som angitt i § 5-

3, skal dokumentasjonen oppbevares i minst tre år fra tidspunktet for inngåelse av kontrakten. 

(2) Oppdragsgiveren skal oppbevare kontrakten gjennom hele kontraktsperioden. 

(3) Vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen skal nedtegnes eller samles i en 

protokoll. 

I forskriften del II som omhandler anskaffelser under EØS-terskelverdiene og særlige tjenester er det 

stilt følgende krav til anskaffelsesprotokoll: 

§ 10-5.Anskaffelsesprotokoll 

(1) Oppdragsgiveren skal føre protokoll for gjennomføringen av anskaffelsen. 

(2) Protokollen skal inneholde følgende opplysninger i den utstrekning de er relevante: 

a) oppdragsgiverens navn og adresse 

b) en beskrivelse av hva som skal anskaffes, og den anslåtte verdien av anskaffelsen 

c) begrunnelsen for å bruke unntak fra kravet om bruk av elektronisk kommunikasjon 

ved mottak av tilbud 

d) navnet på leverandørene som har levert forespørsel om å delta i konkurransen 

e) navnet på leverandørene som er valgt ut i en konkurranse hvor det settes en grense 

for antallet deltakere, og begrunnelsen for utvelgelsen 

f) navnet på leverandørene som har levert tilbud 

g) navnet på leverandørene som er avvist, og begrunnelsen for å avvise deres 

forespørsel om å delta i konkurransen eller deres tilbud 

h) begrunnelsen for å fravike opplysningene i anskaffelsesdokumentene om planlagt 

dialog 

i) navnet på leverandørene som oppdragsgiveren velger å ha dialog med, og en kort 

begrunnelse for utvelgelsen 

j) opplysninger om tilfeller av inhabilitet eller konkurransevridning som følge av dialog 

med leverandørene, og eventuelle avhjelpende tiltak som er gjennomført 

k) navnet på den valgte leverandøren, begrunnelsen for valget og kontraktens verdi 

 

47 FOR 2016-08-12 nr. 974: Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) 
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l) hvilke deler av kontrakten den valgte leverandøren planlegger at underleverandører 

skal utføre, og underleverandørens navn, forutsatt at opplysningene er kjent 

m) begrunnelsen for at oppdragsgiveren avlyser konkurransen 

n) begrunnelsen for å reservere konkurransen ved kjøp av helse- og sosialtjenester for 

ideelle organisasjoner 

o) andre vesentlige forhold. 

(3) Når oppdragsgiveren tildeler kontrakter under en rammeavtale, gjelder plikten til å føre 

protokoll bare når oppdragsgiveren gjenåpner konkurransen. 

I forskriften del III som omhandler anskaffelser over EØS-terskelverdiene er det stilt følgende krav til 

anskaffelsesprotokoll: 

§ 25-5.Anskaffelsesprotokoll  

(1) Oppdragsgiveren skal føre protokoll for gjennomføringen av anskaffelsen. 

(2) Protokollen skal inneholde følgende opplysninger i den utstrekning de er relevante: 

a) oppdragsgiverens navn og adresse 

b) en beskrivelse av hva som skal anskaffes, og den anslåtte verdien av anskaffelsen 

c) begrunnelsen for ikke å dele opp kontrakten 

d) begrunnelsen for å bruke konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring 

eller konkurransepreget dialog 

e) begrunnelsen for å bruke konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring 

eller anskaffelse uten konkurranse 

f) begrunnelsen for å bruke unntak fra kravet om bruk av elektronisk kommunikasjon 

ved mottak av tilbud 

g) navnet på leverandørene som har levert forespørsler om å delta i konkurransen 

h) navnet på leverandørene som er valgt ut i en konkurranse hvor det settes en grense 

for antallet deltakere, og begrunnelsen for utvelgelsen 

i) navnet på leverandørene som har levert tilbud 

j) navnet på leverandørene som er avvist, og begrunnelsen for å avvise deres 

forespørsler om å delta i konkurransen eller deres tilbud 

k) navnet på leverandørene som har fått sine tilbud forkastet, og begrunnelsen for 

reduksjonen 

l) opplysninger om tilfeller av inhabilitet eller konkurransevridning som følge av dialog 

med leverandører og eventuelle avhjelpende tiltak som er gjennomført 

m) navnet på den valgte leverandøren, begrunnelsen for valget og kontraktens verdi 

n) hvilke deler av kontrakten den valgte leverandøren planlegger at underleverandører 

skal utføre, og underleverandørenes navn, forutsatt at opplysningene er kjent 

o) begrunnelsen for at oppdragsgiveren avlyser konkurransen 

p) andre vesentlige forhold. 

(3) Når oppdragsgiveren tildeler kontrakter under en rammeavtale, gjelder plikten til å føre 

protokoll bare når oppdragsgiveren gjenåpner konkurransen. 



 

 

 

 

 

  

Viken kommunerevisjon IKS 

Org.nr.: 985 731 098 MVA 

post@vkrevisjon.no  |  vkrevisjon.no  

Hovedkontor - Drammen 

Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen 

Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

Avdelingskontor - Hønefoss 

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss 

Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Avdelingskontor - Follo 

Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski 

Besøksadresse: Parkaksen 7, 1400 Ski 

Vi kan  
kommuner 

Avdelingskontor - Hallingdal 

Besøksadresse: Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen 
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