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Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Anmeldelse av mulige straffbare forhold 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

2. Kommunestyret ber ordfører på vegne av Grimstad kommune levere de to foreliggende 

anmeldelsene til politiet. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I forbindelse med kommunestyrets behandling av kontrollutvalget sak 16/18 Vurdering av habilitet i 

forbindelse med leverandørkontrollen ble følgende vedtak fattet: 

1. «Kommunestyret ber Rådmannen anmelde forholdet rundt den såkalte «julegaven» som mulig 

underslag av kommunale midler. Kommunestyret vurderer det slik at pågående personalsak kan 

kjøres parallelt.  

2. Kommunestyret ber Rådmannen anmelde mulig brudd på taushetsplikten i forbindelse med 

bekymringsmeldingene.  

3. Kommunestyret ber Rådmannen innhente de to sidene av rapporten som PwC har holdt tilbake i 

usladdet versjon.  

4. Kommunestyret anmoder rådmannen om å innføre en praksis hvor det alltid skal vurderes å 

dokumentere og arkivere habilitetsvurderinger, og at dette skal dokumenteres i forbindelse med 

anskaffelser og undersøkelser. Kommunestyret anmoder rådmannen om å påse at kommunen selv 

avgjør habiliteten til egne ansatte og at råd fra eksterne rådgivere skal bli skriftlig dokumentert.  

5. De fire overstående punktene fremlegges Kommunestyret for godkjennelse». 

 

Kommunestyret behandlet i møte 28.05.2018 sak 18/70 Oppfølging av kommunestyrets vedtak 7. mai 

2018 sak 18/65. Under behandlingen ble følgende forslag fremmet som også ble enstemmig vedtatt av 

kommunestyret: 

1. «Kommunestyret sender saken over til kontrollutvalget for utarbeidelse av anmeldelsene i tråd 

med punkt 1 og 2 i KS vedtak i sak 18/65 av 7.mai 2018. anmeldelsen forelegges for 

kommunestyret for endelig godkjennelse i møtet 18. juni 2018. 

 

2. Vedr vedtakets punkt 3 ber Kommunestyret om at Rådmannen holder KS løpende orientert om 

fremdriften og status når det gjelder innhenting av de to sidene fra PWC rapporten i usladdet 
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versjon. Det bes også om en orientering til Kommunestyret om hva Sivilombudsmannen kommer 

frem til.» 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunestyret har bedt om at kontrollutvalget skal utarbeide to anmeldelser av mulig brudd på 

taushetsplikt og mulig underslag av kommunale midler. Sekretariatet har utformet forslag til to separate 

anmeldelser som følger vedlagt. Anmeldelsene er delt i to separate dokumenter med egne vedlegg for å 

skille de to ulike sakene fra hverandre.  

 

Den første anmeldelsen omhandler mulig økonomisk utroskap mot Grimstad kommune jf. straffeloven § 

390. Økonomisk utroskap er i straffeloven definert som den som handler mot en annens interesser som 

han styrer eller har tilsyn, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre. 

Anmeldelsen med vedlegg er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven §13 og forvaltningslovens §13 1. 

ledd pkt.1. Anmeldelsen vil derfor ikke bli referert i saksfremlegget, men det vises i sin helhet til 

anmeldelsen og medfølgende vedlegg. 

 

Den andre anmeldelsen omhandler mulig brudd på taushetsplikten gitt av forvaltningsloven § 13 som 

offentlige ansatte og personer som utfører tjenester på vegne av det offentlige er bundet av. I 

forvaltningsloven §13 fremgår det av enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, 

plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet 

får vite om 1) noens personlige forhold eller 2) teknisk innretninger og fremgangsmåter samt drifts-. og 

forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den 

som opplysningen angår. Brudd på lovpålagt taushetsplikt straffes etter straffeloven § 209 med bot eller 

fengsel inntil 1 år. Konkrete forhold rundt anmeldelsen vil ikke bli referert i det offentlige saksfremlegget 

og anmeldelsen med vedlegg er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven §13 og forvaltningslovens §13 

1. ledd pkt.1. 

 

 

Det er opp til kontrollutvalget å vurdere om de foreliggende anmeldelsene gir godt nok grunnlag for at 

kommunestyret kan vurdere innholdet i anmeldelsene og om anmeldelse omfatter det kommunestyret 

forventer. 

 

 

 

I forbindelse med rådmannens svar til sivilombudsmannen vedrørende sladdet presentasjon fra 

erfaringsutvekslingen med PwC var avtalen mellom Grimstad kommune og PwC vedlagt. 

Kontrollutvalget har tidligere ikke sett denne og har forutsatt at man benyttet seg av kommunens 

standardavtale. BDO anbefalte i sin rapport av desember 2016 at det burde utarbeides egne 

kontraktsmaler i kommunen som ble benyttet ved hver enkelt anskaffelse. BDO sin rapport omhandlet 

først og fremst kjøp av helsetjenester, men dette kan overføres også til øvrige anskaffelser i kommunen. 

Det å inneha standardkontrakter og maler er arbeidsbesparende for ansatte samtidig som det vil sikre 

kommunen de nødvendige rettigheter ved for eksempel mislighold, innsyn i arbeidet og muligheten til å 

ettergå utført arbeid. På samme måte som man kan ha behov for å ettergå leverte helsetjenester, kan man 

ha et behov for å ettergå leveringen av et konsulent- eller revisjonsoppdrag.  

 

Grimstad kommune har egne kontraktsmaler som kunne blitt benyttet ved PwC-oppdraget. 

Kontrollutvalget benyttet seg av denne kontraktsmalen ved kontraktsinngåelsen med BDO. Hvorfor 

rådmannen ikke benyttet denne i forbindelse med PwC sitt oppdrag er uklart og kontrollutvalget har bedt 

om en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen. Ved å la leverandøren utforme kontrakten og betingelsene 

ved avtalen er man avhengig av at den aktuelle ansatte i kommunen har kompetanse til å vurdere om 

innholdet i kontrakten ivaretar Grimstad kommune sine rettigheter. Dette er en utfordrende øvelse som 

innebærer en juridisk og anskaffelsesfaglig kompetanse fra den enkelte ansatte. Med den foreliggende 

avtalen med PwC kan det se ut til at mulighetene er små for kommunen å få tilgang til usladdet versjon av 

«erfaringsutvekslingsdokumentet» slik kommunestyret ønsker. 
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Kommunens kontraktsmal er i 2018 blitt oppdatert til å inneholde punkter om innsyn, eiendomsrett, 

opphavsrett ved resultatet av oppdraget samt databehandleravtale. Kommunen burde derfor være sikret i 

fremtiden mot nye situasjoner hvor det stilles spørsmål ved eiendomsretten til produsert materiale. Dette 

forutsetter riktignok at man benytter seg av kommunens egne kontraktsmaler og ikke leverandørers 

forslag til avtale. 

 

 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en skriftlig tilbakemelding på bakgrunnen for at man har 

benyttet et engasjementsbrev med standardvilkår utformet av PwC fremfor å benytte egne kontraktsmaler.  

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått i oppdrag av kommunestyret å utforme to anmeldelser og videresende dem til 

godkjenning i kommunestyret. Sekretariatet har utformet et forslag til anmeldelse og kontrollutvalget må 

vurdere om disse vil svare på kommunestyrets bestilling. Anmeldelsene er forsøkt skrevet så konkret som 

mulig slik at det skal bli lett for politiet å følge opp saken. Dette innebærer at informasjon som er unntatt 

offentlighet fremkommer av dem og anmeldelsene med vedlegg er derfor unntatt offentlighet jf. 

offentlighetsloven §13 og forvaltningsloven §13 1. ledd pkt. 1.  

 

Sekretariatet ble også bedt om å skrive noe om kommunens avtale med PwC etter at kontrollutvalget fikk 

se avtalen i forbindelse med rådmannens svar til sivilombudsmannen. Det kan se ut til at avtalen som er 

inngått gjør det vanskeligere å kreve at PwC utgir usladdet versjon av erfaringsutvekslingsdokumentet. I 

standardvilkårene til PwC står det at PwC beholder opphavsrett til leveranse og all dokumentasjon som 

utvikles i forbindelse med oppdraget. Videre står det at PwC ikke vil frigi dokumenter som tilhører dem 

(inkludert arbeidspapirer) med mindre det er spesifikt avtalt. I engasjementsbrevet fremgår det ikke noe 

informasjon om noen erfaringsutveksling etter oppdraget som innebærer at det ikke er spesifikt avtalt slik 

standardvilkårene krever. 

 

 

Vedlegg:  

- Avtale PwC og Grimstad kommune om leverandørkontroll 

- Anmeldelse om økonomisk utroskap unntatt offentlighet jf. offl. 13 og fvl. 13 1. ledd pkt.1 

o Utdrag e-post av fra leder til ansatt datert 11.12.2014 unntatt offentlighet jf. offl. 13 og 

fvl. 13 1. ledd pkt.1 

o Rapport Aust-Agder Revisjon IKS – Kontrollhandlinger knyttet til arbeidskontrakter 

- Anmeldelse for brudd på taushetsplikten unntatt offentlighet jf. offl. 13 og fvl. 13 1. ledd pkt.1 

o Utdrag notat fra rådmannen til kontrollutvalget av 14.12.2018 

o Brev fra Fylkesmannen 19.10.2018 med PwC sin bekymringsmelding. Unntatt 

offentlighet offl. 12 og fvl. 12 1. ledd  pkt.1 
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Anmeldelse for økonomisk utroskap 

 Tilgangskode: OFFL§13 Taushetsplikt 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: E-post fra leder til ansatt datert 11.12.2014 

 Tilgangskode: OFFL§13 Taushetsplikt 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Rapport Aust Agder Revisjon IKS - Kontrollhandlinger knyttet til arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger 

 Tilgangskode: OFFL§13 Taushetsplikt 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Anmeldelse for brudd på taushetsplikten 

 Tilgangskode: OFFL§13 Taushetsplikt 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1



26/18 Anmeldelse av mulige straffbare forhold - 17/11734-43 Anmeldelse av mulige straffbare forhold : Brev fra Fylkesmannen 19.10.2017 med PwC sin bekymringsmelding

Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Brev fra Fylkesmannen 19.10.2017 med PwC sin bekymringsmelding 

 Tilgangskode: OFFL§13 Taushetsplikt 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Utdrag notat fra rådmannen til kontrollutvalg av 14.12.2017 

 Tilgangskode: OFFL§13 Taushetsplikt 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1
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Fra: Tone Marie Nybø Solheim 
<Tone.Marie.Nybo.Solheim@grimstad.kommune.no> 

Sendt: 10. juni 2018 19:13 
Til: Sander Haga Ask 
Kopi: Øyvind Takle; Hallvard Bjørgum 
Emne: Leverandørkontroll PwC 
Vedlegg: 17_1614-1 Konkurranse - leverandørkontroll 248647_1_1.pdf; Signert 

avtale 22.3.2017.pdf; 17_1614-17 Referat fra oppstartsmøte mellom 
Grimstad kommune og PwC 2572....pdf 

 

Til Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS  

Viser til henvendelsen på e-post av 05.06.2018. Rådmannen vil med dette søke å besvare de 
spørsmål som er stilt, og ber samtidig om forståelse for at det må gis et bredere svar slik 
saken har utviklet seg. Svaret skiller på aktivitet frem til og med kontraktsinngåelsen og etter 
kontraktsinngåelsen.  

INFO 

Gjennomføring av ekstern leverandørkontroll var nytt for kommunen og således kjente vi 
ikke til mulige leverandører som kunne påta seg et slikt oppdrag. Mandatet for 
gjennomføring av leverandørkontroll innen; arbeidsrettslige-, økonomiske-, og helsefaglige 
vurderinger var ikke «hyllevare», og ble utviklet av Grimstad kommune. Før 
tilbudsinvitasjonen ble ferdigstilt, foretok vi en oppringning til mulige tilbydere for å høre 
hvorvidt slike oppdrag var noe som lå i vedkommendes oppdragsportefølje. Signalene vi 
mottok var at vår «leverandørkontroll» var delvis beslektet øvrige oppdrag og således 
interessant for dem. Intensjonen med vår henvendelse var å sikre oss reell konkurranse om 
oppdraget. Reell konkurranse anses å være tilstede når minimum tre tilbydere inviteres til å 
delta i konkurransen. Videre lå det, etter rådmannens oppfatning, også en klar forventning 
fra kommunestyret om en rask gjennomføring av leverandørkontrollen. Kommunestyret 
gjorde den 30.01.17 følgende vedtak «Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til en 
leverandørkontroll hos Farm in Action. Kontrollen 
gjennomføres av ekstern aktør, og rapport fra kontrollen legges så snart som mulig frem for 
kommunestyret». Resultatet fra leverandørkontrollen ble presentert for kommunestyret 
02.05.17. 

 
FREM TIL OG MED KONTRAKTSINNGÅELSEN 

Ifm gjennomføring av leverandørkontroll ble det sendt ut tilbudsinvitasjon til tre tilbydere, 
den 09.03.2017. De inviterte var; Deloitte, Agendakaupang og PwC. Vedlagt følger den 
likelydende tilbudsinvitasjonen som ble sendt til samtlige tre tilbyderne. 

Fra tilbudsinvitasjonen hitsettes følgende utdrag:  

«Med hjemmel i anskaffelsesloven LOV-2016-06-17-73 og anskaffelsesforskriften 
FOR-2016-08-12-974, del I, inviterer Grimstad kommune inntil 3 tilbydere til 
konkurranse om leverandørkontroll. Vi har vurdert oppdraget å være under kr 100 



26/18 Anmeldelse av mulige straffbare forhold - 17/11734-43 Anmeldelse av mulige straffbare forhold : Tilbakemelding fra rådmanne på avtalen inngått om leverandørkontroll PwC

000 eks mva, men tar gjennom konkurransen høyde for at oppdraget kan overstige 
nevnte terskel og derved være omfattet av anskaffelsesforskriften. Det er ikke tillatt å 
inngi tilbud på deler av oppdraget…» 

Som det fremgår av tilbudsinvitasjonen ble oppdraget vurdert å være under kr 100 000 eks 
mva.  

Anskaffelsesloven § 2 «Virkeområde» lyder slik, her utdrag fra første ledd:  

«Loven gjelder når oppdragsgivere som nevnt i annet ledd inngår vare-, tjeneste- eller 

bygge- og anleggskontrakter, herunder konsesjonskontrakter, eller gjennomfører plan- 

og designkonkurranser, med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 

kroner ekskl. merverdiavgift.» 

Anskaffelser under nevnte terskel er av lovgiver vurdert å være bagatellmessige og av en slik 

art at anskaffelsene ikke omfattes av anskaffelsesloven med forskrifter. Ved tilbudsinvitasjon 

ble det derfor foretatt en konkret vurdering av kontraktstrategi som tilsa at en her ikke ønsket 

å sette begrensninger, eller oppstille særskilte kontraktsvilkår, som kunne innskrenke og/eller 

fordyre tilbudene, men heller vurdere de innkomne tilbudene opp mot den ytelse og fremdrift 

vi krevde gjennom; tilbudsinvitasjon-, kravspesifikasjon- og mandat. Vi var allerede kjent 

med at det var landsdekkende tilbydere som hver for seg ble ansett å kunne ha egne 

bransjespesifikke avtalevilkår for sin bransje. Tilsvarende er det også for andre landsdekkende 

konsulenter; advokattjenester, rådgivende ingeniørtjenester mfl. For mindre anskaffelser som 

ikke omfattes av anskaffelsesregelverket, f. eks advokattjenester, kan det i mange tilfeller 

være rasjonelt og effektivt å benytte advokatens oppdragsavtale. Slike kontraktsvilkår er 

standardiserte og i tråd med advokatforeningens regelverk, og kan ikke uten videre erstattes 

av kommunens «egne avtaler».  

Etter tilbudsfrist ble det kun mottatt ett rettidig tilbud. Tilbudet var fra PwC og basert på 

PwCs egne standardvilkår. Rådmannen la på tidspunkt for kontraktsinngåelse til grunn at de 

standardiserte kontrakts vilkårene fra PwC var tilstrekkelig for å sikre leveranse av 

kontraksgjenstanden; dvs en komplett leverandørkontroll iht mandat og den tidsfrist som var 

satt i tilbudsinvitasjonen. Det nevnes kort at PwCs tilbud innebar en gjennomføring med 

juridisk-, revisor- og helsefaglig kompetanse. Samlet ble dette vurdert å kunne være en styrke.  

Rådmannen vurderte på tidspunktet før utsendelse av tilbudsinvitasjon, så vel som i tiden 

frem til kontraktsinngåelsen, heller ikke behov for å få ihende mer materiell dokumentasjon 

enn det som allerede var meddelt i tilbudsinvitasjonen. Rådmannen ba kun om en sluttrapport 

– ikke eventuelle arbeidsdokumenter eller annen dokumentasjon. Rådmannens intensjon var 

en komplett sluttrapporten som «sto på egne ben». Sentralt er at rådmannen vurderte, senest 

på tidspunktet ved kontraktsinngåelsen, at de klausuler som det vises til nedenfor ikke var til 

hinder, eller på annen måte innskrenkende, for å få levert den kontraktsgjenstanden som ble 

bestilt, jf. tilbudsinvitasjonen;  

«Resultatet av leverandørkontrollen presenteres i rapportform i henhold til de 

ovenstående kontrolltemaene innen 27. april 2017.»  

Avtalen med PwC ble inngått 22.03.2017.  
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Kontraktsgjenstanden «Leverandørkontroll med sluttrapport» ble materielt levert i henhold til 

avtalen. Rådmannen er etter dette av den oppfatning at de vurderinger som ledet frem til og 

med kontraktsinngåelsen var forsvarlige.  

 

ETTER KONTRAKTSINNGÅELSEN 

Det ble avtalt oppstartsmøte med PwC dagen etter kontraktsinngåelsen. Referat fra 

oppstartsmøtet 23.03.2017 ligger vedlagt. Innenfor rammen av kontrakten tilbød PwC å 

gjennomføre en «workshop» i etterkant av rapporten som et oppfølgingstiltak. Workshopen 

ble gjennomført 20.06.17 med hensikt å gi Grimstad kommune innspill til områder 

kommunen burde forbedre i sin oppfølging av eksterne leverandører. Det ble i forbindelse 

med workshopen presentert en powerpointpresentasjon, denne ble oversendt kommunen i 

etterkant med unntak av to sider som var sladdet. Rådmannen har til nå ikke lyktes å innhente 

fullversjon av de to sladdede sidene. Dette er en presentasjon PwC anser som sin eiendom. 

Som kjent er dette til behandling hos Sivilombudsmannen.  

Grimstad kommune har mottatt all dokumentasjon som er grunnlaget for 

leverandørkontrollen. 

Vi kan ikke se å ha vært i en tilsvarende situasjon tidligere, og endrer rutinene på dette 

området. 

 

Vedlegg: 

Tilbudsinvitasjon, signert avtale og referat fra oppstartsmøte. 

 

Saksbehandler Øyvind Takle/ Tone Marie Nybø Solheim 

 

 
 

Vennlig hilsen 

Tone Marie Nybø Solheim 

Rådmann 

37 25 0670 / 908 39 402  

www.grimstad.kommune.no  
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Referat fra oppstartsmøte mellom Grimstad kommune og PwC 
  
Tema: Leverandørkontroll av Farm in Action (FiA) 
  
Dato: 23.03.2017 
Sted: Rådhuset, Grimstad kommune 
  
Tilstede fra Grimstad kommune; Helge Moen økonomisjef, Marit Henriksen leder 
Boveiledertjenesten, Tina Fabricius leder sosialtjenesten, Øyvind Takle seniorrådgiver 
(innkjøpsansvarlig) 
Tilstede fra PwC: Rune Haukaas, Knut Henry Haraldsen, Reidar Henriksen og Hilde Hordnes 
  
Etter en kort presentasjonsrunde rundt bordet ble oppdragsdokumenter, signert av rådmannen 
22.3.17, overlevert PwC via e-post. Takle informerte om at mandatet for prosjektet var 
utarbeidet. Henriksen formidlet at de arbeidet med formalitetene rundt sensitiv dokumentasjon 
som PwC skal få tilgang på, og formidlet at hun forventet dette løst ila dagen. PwC får derfor 
aktuelle dokumenter overlevert ila fredag 24.3.17 av Henriksen eller Fabricius. 
Takle informerte kort om at daglig leder i FiA, Edith Somdal, har fått informasjon om den 
kommende leverandør kontrollen og har sagt seg villig til å dele den informasjon som kreves for 
at PwC skal få gjennomført denne. Det ble enighet i møte om at Hordnes tar kontakt direkte 
med Somdal for å opprette første kontakt. Det ble også avtalt at Takle sender en e-post med 
ytterligere informasjon til Somdal når Hordnes har opprettet første kontakt. 
Det ble gitt en kort redegjørelse for bakgrunn for oppdraget, spesielt i forhold til de tre 
hovedpunktene i oppdraget; økonomi, helsefag og arbeidsrettslig, samt en generell oppdatering 
på hvordan «innkjøpssaken» var håndtert både i forkant og etterkant av BDO rapporten 
  
Det ble diskutert hvilken rapporteringsform PwC skal ha i sin rapport, og det ble avklart at PwC 
utarbeider en rapport som svarer ut oppdraget på en kort og konsis måte. Rapporten skal i 
utgangspunktet være klar til den 27. april, dersom alt av dokumentasjon blir raskt tilgjengelig. 
PwC gir løypemelding underveis, og da spesielt i forhold til leveransefrist, og en eventuell 
utsettelse av denne. Det avtales at PwC skal gjennomføre en workshop i etterkant av rapporten 
som oppfølgingstiltak. 
Til slutt i møte ble det gjennomgått hvilke forventninger kommunen har til PwC sitt arbeid, og det 
ble der fremmet spesielt viktigheten av at rapportens utforming må være kort og konsis, og 
svare ut «løse tråder» i BDO rapporten. Videre ble det uttalt at det fra kommunen sin side var 
viktig å finne læringspunkter i etterkant av denne saken for å bedre sine rutiner, og ønsker å 
bruke rapporten også til dette formålet. 
  
 
 
Referent 
Hilde Hordnes, PwC 
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From: Øyvind Takle 
Sent: 9. mars 2017 10:47 
To: 'Fenger, Marianne Trollsås (NO - Kristiansand)' 
Cc: Tone Marie Nybø Solheim 
Subject: Konkurranse - leverandørkontroll 
 

Hei, 
 
Med hjemmel i anskaffelsesloven LOV-2016-06-17-73 og anskaffelsesforskriften FOR-2016-08-
12-974, del I, inviterer Grimstad kommune inntil 3 tilbydere til konkurranse om 
leverandørkontroll. Vi har vurdert oppdraget å være under kr 100 000 eks mva, men tar 
gjennom konkurransen høyde for at oppdraget kan overstige nevnte terskel og derved være 
omfattet av anskaffelsesforskriften. Det er ikke tillatt å inngi tilbud på deler av oppdraget. 
 
Leverandørkontrollen omhandler kontroll av leverte helse- og sosialtjenester for inntil 6 
enkeltbrukere slik det fremkommer av nedenstående mandat.  
 
KRAVSPESIFIKASJON 

 Minstekrav: Tilbyder skal kunne levere alle ytelsene slik det fremkommer av 
nedenstående Mandat. 

 
KVALIFIKASJONSKRAV 

 Skatt- og merverdiattest uten vesentlig restanser. Ikke eldre enn 6 mnd. 
 
TILDELING AV KONTRAKT 
Oppdraget vil tildes den tilbyder som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, etter 
følgende tildelingskriterier, nevnt i prioritert rekkefølge: 

 Laveste totalpris, eks mva, der totalpris for konkurransen beregnes slik: T = 85 x timepris. 
o Timeprisen skal være fast. Leverandøren beregner selv en felles og omforent 

timepris for de fagdisipliner som leverandøren velger å benytte i oppdraget. Det 
skal kun inngis én timepris i tilbudet. Timeprisen skal være inkludert alle mulige 
tillegg; så som reise, administrasjon, kontorhold mv. Opplistingen er ikke 
uttømmende, men illustrerer at timeprisen skal være komplett uten 
etterfølgende tillegg. 

 Kvalitet. Kortfattet beskrivelse som viser hvorledes oppdraget vil bli gjennomført. Her vil 
det bli foretatt en skjønnsmessig vurdering av tilbudt løsning. 

 
TILBUDSFRIST 
Tilbudet skal inneholde, jf ovenstående: 

-Skatt- og merverdiattest. 
-Tilbudt timepris, eks mva. 
-Tilbudt oppdragsgjennomføring. 

 
Tilbudet skal være undertegnede i hende på e-post, innen onsdag 15. mars 2017, kl 10.00  
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NB! 
Vennligst bekreft mottatt e-post! 
 
 
 

 
 
 
 
----- 
MANDAT 
Leverandørkontroll: 

1. Leverandør Farm In Action AS, org nr 990 564 353. 
2. Omhandler kun avtaler som er inngått med Grimstad kommune innenfor følgende tidsrom: 

1.1.2015 tom 31.12.2016.  
3. Kontrolltema: 

a. Økonomi 
i. Avklare hvorvidt fakturering har vært i henhold til kontrakt/avtale. 

ii. Avklare hvorvidt det er betalt for faktisk leverte tjenester. 
b. Helsefaglig 

i. Avklare hvorvidt bruker har fått forsvarlige helsetjenester iht lov-, forskrift-, og 
enkeltvedtak. 

ii. Avklare hvorvidt leverandøren har benyttet tilstrekkelig og faglig forsvarlig 
personell for utførelse av tjenesten.  

iii. Avklare hvorvidt leverandøren har hatt et faglig forsvarlig kvalitetssystem som er 
dekkende for tjenesten som er levert. 

c. Arbeidsrettslig 
i. Avklare hvorvidt leverandøren følger gjeldende lov-, forskrift-, og avtaleverk for 

det personell som har utført tjenesten i forhold til; arbeidstid, ferier, 
helligdagsarbeid, overtid, turnus og avlønning. Samme gjøres dersom 
leverandøren har benyttet eventuelle underleverandører for utførelse av 
tjenesten. 

 
I arbeidet skal inngå; nødvendig dialog med oppdragsgiver/leverandør for innhenting og gjennomgang av 
dokumentasjon.  
 
Resultatet av leverandørkontrollen presenteres i rapportform i henhold til de ovenstående 
kontrolltemaene innen 27. april 2017. 
 
 
ANNEN INFO 
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Det er to driftsenheter hos oss som har kjøpt tjenester fra Farm In Action AS. Kontaktpersoner fra de 
berørte enhetene som kan bistå med dokumentasjon er: 

 Marit Henriksen, enhetsleder boveiledertjenestene, mob 976 26 649, e-post iht kopifelt. 

 Tina Fabritius, enhetsleder sosialtjenestene, mob 482 64 419, e-post iht kopifelt. 
 
Hos Farm In Action AS 

 Edith Somdal, daglig leder, mob 908 16 637, e-post: edith.somdal@farminaction.no 
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