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Arendal, 13.06.2018 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Svein Hansen 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 21.06.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00114-15 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.06.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 03.05.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00114-16 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.06.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 03.05.2018 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

14/18 Oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen om offentlige anskaffelser 

 
Arkivsak-dok.  15/15516-9 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.06.2018 14/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget er fornøyd med oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen og avslutter med dette 

saken. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser i sak 114/15 i 

kommunestyret 08.09.2015. Følgende vedtak ble fattet:  

 

«Kommunestyret tar rapporten «Offentlige anskaffelser» til orientering. 

 

På bakgrunn av revisjonens funn og anbefalinger i rapporten foretar kommunen en helhetlig 

gjennomgang av sine rutiner på anskaffelsesområdet for å undersøke hvordan man kan sikre at 

anskaffelsesprosessene blir gjennomført i henhold til regelverket. I dette bør det vurderes 

iverksetting av nødvendige grep i forhold til ansvarsdeling og kompetansebygging blant 

innkjøpsaktørene. 

 

Det skal lages en plan for gjennomføring av tiltak, som følges opp av kontrollutvalget, første 

gang senest i november møtet 2015.» 

 

Problemstillingene i forvaltningsrevisjonsrapporten var: 
1. I hvilken grad tilfredsstiller Tvedestrand kommune lov om offentlige anskaffelser når det gjelder 

krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi? 

2. I hvilken grad tilfredsstiller Tvedestrand kommune kravene til kunngjøring ved anskaffelser over 

nasjonal og internasjonal terskelverdi? 

3. I hvilken grad tilfredsstiller Tvedestrand kommune kravene til protokollføring ved anskaffelser 

over kr. 100 000? 

 

Rapporten konkluderte med at Tvedestrand kommune ved flere tilfeller ikke overholdt reglene 

om offentlige innkjøp. Dette inkluderte manglende dokumentasjon på flere prosjekter, blant 

annet manglende protokollføring, og ikke tilfredsstillende kunngjøring. Gjennomgående var 

avtaler foretatt i samarbeid med OFA gjort i henhold til regelverket. 

 

I rapporten konkluderer revisjonen etter gjennomgangen med at Tvedestrand kommune, i et 

overordnet perspektiv, ikke håndterer anskaffelser over nasjonal terskelverdi på en 

tilfredsstillende møte i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  
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Revisjonen vurderte i rapporten at kommunen heller ikke har en tilstrekkelig praksis for å sikre 

at grunnleggende krav til konkurranse og protokollføring ved anskaffelser under nasjonal 

terskelverdi blir håndtert i henhold til regelverket. 

 

På bakgrunn av dette kom revisjonen med anbefaling om følgende tiltak: 

Kommunen bør foreta en helhetlig gjennomgang av sine rutiner på anskaffelsesområdet for å 

undersøke hvordan man best kan sikre at anskaffelsesprosesser blir gjennomført i henhold til 

regelverket. I dette bør det vurderes iverksetting av nødvendig grep i forhold til ansvarsfordeling 

og kompetansebygging blant innkjøpsaktørene. 

 

Kontrollutvalget fulgte opp rapporten i møtet 25.11.2015 sak 29/15. I møtet orienterte 

assisterende rådmann Øyvind Johannesen kontrollutvalget om arbeidet med å følge opp 

rapporten og kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget hadde en ny orientering i møtet 

10.11.2016 hvor rådmann og assisterende rådmann orienterte om oppfølgingen av rapporten 

basert på et internt notat. Det ble orientert om rammeavtaler, opplæring av ansatte og opprettelse 

av en stilling som prosjektøkonom/controller/innkjøpskordinator. Kontrollutvalget vedtok å følge 

opp med en ny orientering i september 2017. 

 

Administrasjonen utarbeidet en rapport til kontrollutvalget sitt møte september 2017 hvor det ble 

grundig redegjort for gjennomførte tiltak og videre plan for aktiviteter som skal sikre at 

kommunen overholder regelverket om offentlige anskaffelser. Gjennomførte tiltak var blant 

annet opplæring av ansatte om endringene i lov om offentlige anskaffelser, økt fokus på 

regelverket, ledermøter med besøk fra OFA (Offentlige innkjøp på Agder), deltakelse i 

rammeavtaler utarbeidet av OFA, innkjøpskoordinator, møterunder med alle enheter, kartlegging 

av behovet for nye innkjøpsavtaler, økonomireglement, og arkivering av dokumentasjon ved 

anskaffelser. I møtet fattet kontrollutvalget følgende vedtak: 

«Kontrollutvalget tar rapporten om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen om offentlige 

anskaffelser til etterretning og ber om å bli orientert om gjenværende tiltak våren 2018.» 

 

Saksopplysninger: 

I tråd med kontrollutvalgets vedtak har administrasjonen levert en skriftlig tilbakemelding på 

arbeidet gjort i 2018 for å følge opp rapporten om offentlige anskaffelser. Fra forrige 

rapportering i september 2017 gjenstod følgende punkter: 
- Delta i alle OFAs rammeavtaler som er formålstjenlige for kommunen 

- Få opplæring innen innkjøpsområdet med i introduksjonsprogrammet for nyansatte 

- Opplæring ved endringer i regelverk 

- Forsterke kultur og holdninger til å følge regelverket 

- Arkivering 

- Arbeid med rammeavtaler 

- Innføre KGV (elektronisk program for konkurranser) 

- Utarbeide økonomireglement med punkt om innkjøp 

- Seriøsitetskrav vedtas av kommunestyret 

- Innkjøpsrunde med alle enhetene 

- Besøk av OFA, legges til et møte i ledergruppa 

 

I rapporten beskriver administrasjonen hvordan de ulike punktene er fulgt opp i 2018. Det vises 

til den vedlagte rapporten fra administrasjonen.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet har gått igjennom administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonen og mener 

at rapportens anbefalinger er fulgt opp på en god måte. Av de tiltakene som gjenstod ved 
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orienteringen i september er samtlige av tiltakene fulgt opp. Det fremgår riktignok at det ikke er 

ferdigstilt et administrativt økonomireglement, men at dette er utsatt grunnet stor arbeidsmengde 

med innføringen av nytt økonomisystem, ny hjemmeside og nytt sak og arkivsystem. 

Sekretariatet anser uansett at tiltakene totalt sett er fulgt godt opp og anbefaler kontrollutvalget å 

avslutte oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen om offentlige anskaffelser. 

 
Vedlegg:  

- Rapport juni 2018 – Oppfølging av forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser i 2015 

 

 

Vedlegg til sak 
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15/18 Orientering om 1. tertialrapport 2018 Tvedestrand kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/06940-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.06.2018 15/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapporter fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i 

å sikre egenkontrollen knyttet til at kommunenes økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmer og vedtak mv. (kommuneloven §77 punkt 4), vil det likevel være naturlig 

at kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom 

året. 

 

Administrasjonen er invitert til møtet for å orientere om kommunens økonomi pr. 1 tertial 2018. 

 

 
Vedlegg:  

- 1. tertialrapport 2018 Tvedestrand kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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16/18 Orientering fra revisor 21.06.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00120-3 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.06.2018 16/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde 

seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget 

gjennom året. 
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17/18 Eventuelt 21.06.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00121-5 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.06.2018 17/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 25.09.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 
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