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Arkivsak-dok. 18/00114-15 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 21.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 21.06.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00114-16 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 21.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 03.05.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 03.05.2018 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 
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Møteprotokoll  
 

Tvedestrand kontrollutvalg 

 
Dato: 03.05.2018 kl. 9:00 
Sted: Kommunehuset, Kantina 
Arkivsak: 18/00114 
  
Til stede:  Svein Hansen (leder), Gregert Gliddi, Liv Damsgård Tomter (sak 9-10/18), 

Arne Guddal for Birger Eggen 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Vibeke Salvesen, Birger Eggen, Linn Zwilgmeyer 
  
Andre: Hovedrevisor Ivar Aanonsen 

Hovedrevisor Merete Songedal Knutson 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken 

Assisterende rådmann Øyvind Johannessen 

Ordfører Jan Dukene 

Enhetsleder Helene Tveide sak 9/18 

Enhetsleder Linda Fedje sak 10/18 

Økonomisjef Beate Petterson sak 11/18 

Regnskapsansvarlig Elisabeth Larsen sak 11/18 

 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
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Møteinnkalling 

2/18 18/00114-8 Godkjenning av møteinnkalling 03.05.2018 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00114-9 Godkjenning av protokoll fra møtet 01.03.2018 4 
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Tvedestrand, 03.05.2018 

 

 

Svein Hansen         Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av møteinnkalling 03.05.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 01.03.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 01.03.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 01.03.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

9/18 Oppfølging av tilsynet med helse og omsorgstjenester til mennesker 

med utviklingshemming 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 9/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonens orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder Helene Tveide orienterte om oppfølgingen av tilsynet og svarte på spørsmål fra 

administrasjonen. 

 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ønsker å få oversendt kopi av tilbakemeldingen til 

fylkesmannen. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ønsker å få oversendt kopi av tilbakemeldingen til 

fylkesmannen. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/18 Orientering om voksentettheten i kommunale barnehager 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 10/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder Linda Fedje orienterte om voksentettheten i de kommunale barnehager og 

hvordan ny pedagognorm påvirker barnehagene og kommunen. Administrasjonen svarte på 

spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 Tvedestrand kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 11/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse til Tvedestrand kommune årsregnskap 2017:  

 

Kontrollutvalget har behandlet Tvedestrand kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning 

samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2017.  

 

Tvedestrand kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr. 7 256 609 og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 5 634 941.  

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter 

tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsrapporten til 

rådmannen omhandler. Revisor har avgitt en revisjonsberetning uten merknader.  

 

Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskapet for Tvedestrand kommune for 2017 og slutter 

seg til revisors beretning av 15.04.2017.  

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Administrasjonen orienterte om Tvedestrand kommune sitt regnskap og årsberetning for 

2017, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Revisjonen orienterte om arbeidet med revideringen av regnskapet og revisors 

oppsummeringsbrev. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Tvedestrand kommune årsregnskap 2017:  

 

Kontrollutvalget har behandlet Tvedestrand kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning 

samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2017.  

 

Tvedestrand kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr. 7 256 609 og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 5 634 941.  

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter 

tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsrapporten til 

rådmannen omhandler. Revisor har avgitt en revisjonsberetning uten merknader.  
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Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskapet for Tvedestrand kommune for 2017 og slutter 

seg til revisors beretning av 15.04.2017.  

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Årsrapport 2017 kemneren for Tvedestrand kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 12/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Årsrapport og årsregnskap for 2017 fra kemneren i Tvedestrand kommune, samt 

kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tvedestrand kommune tas til 

orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom årsrapporten fra kemneren. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Årsrapport og årsregnskap for 2017 fra kemneren i Tvedestrand kommune, samt 

kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tvedestrand kommune tas til 

orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/18 Eventuelt 03.05.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 13/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

a. KU årsmelding behandlet i kommunestyret 24.04.2018 

b. Selskapskontroll Lisand AS behandlet i kommunestyret 24.04.2018 

2. Neste møte blir 21.06.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Spørsmål om eiendomsskatten på landbrukseiendom. Administrasjonen svarte 

på spørsmålet. Kontrollutvalget tok det til orientering. 

b. Kontrollutvalget diskuterte en henvendelse om saksbehandlingen av 

parkeringstillatelser. Administrasjonen orienterte om 

saksbehandlingsprosessen. Kontrollutvalget tok det til orientering. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 15/15516-9 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Tvedestrand kontrollutvalg 21.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen om offentlige anskaffelser 

 

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 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 
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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 
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TVEDESTRAND KOMMUNE 

 
 

 
 
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON 
INNEN OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I 2015 

 
OPPFØLGING AV TILTAK  

 
 
 

Rapport pr. juni 2018  
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DEL 1 BAKGRUNN 
Revisjonen gjennomførte en forvaltningsrevisjon angående offentlige anskaffelser i perioden 
november 2014-februar 2015. Revisjonens rapport anbefalte tiltak. Dette ble fulgt opp i 
kontrollutvalgets vedtak om innstilling til kommunestyret, samt i kommunestyrets vedtak. 
Kommunestyret behandlet rapporten i september 2015, i sak 114/2015, og fattet følgende 
vedtak: 

“Kommunestyret tar rapporten “Offentlige anskaffelser” til orientering. 
 
På bakgrunn av revisjonsfunn 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 kompetanseopp-
bygging blant innkjøpsaktørene. 
 
Det skal lages en plan for gjennomføring av tiltak, som følges opp av kontrollutvalget, 
første gang senest i novembermøtet 2015.” 

 
Rådmannen har rapportert til kontrollutvalget 25.11.2015, 10.11.2016 og 21.9.2017. I 
sistnevnte møte fattet kontrollutvalget følgende vedtak (sak 15/2017): 

“Kontrollutvalget tar rapporten om oppfølging av forvaltningsrevisjon om offentlige 

anskaffelser til etterretning og ber om å bli orientert om gjenværende tiltak våren 2018.” 
 
Rapporten ble for øvrig også lagt fram for kommunestyret i møte17.10.2017 (sak 97/2017). 
 

DEL 2 TILTAK FRA RAPPORTEN I 2017 
I rapporten som ble behandlet av kontrollutvalget var det i del 4 listet opp flere tiltak det 
skulle jobbes videre med. Nedenfor rapporteres det på status på disse tiltakene. Overskriftene 
under tilsvarer angitte tiltak. 
 
OFA er en forkortelse for Innkjøpssentralen offentlige fellesinnkjøp på Agder. De fleste 
kommunene på Agder, begge fylkeskommunene, fylkesmannen og flere interkommunale 
selskap er med i samarbeidet. 
 
Delta i alle OFAs rammeavtaler som er formålstjenlige for kommunen (løpende) 
Kommentar i 2017: (ingen). 
 
Kommentar i 2018: Dette gjøres fortløpende etter hvert som OFA lyser ut nye konkurranser 
på ulike områder. Det siste året har også flere ansatte i kommunen deltatt i OFAs brukerutvalg 
som jobber med konkurransene. Deltakerne får da mulighet til å påvirke konkurranse-
innholdet og tilegner seg mye nyttig kunnskap. 
 
Få opplæring innen innkjøpsområdet med i introduksjonsprogrammet for nyansatte 
(løpende) 
Kommentar i 2017: For de yrkesgrupper det er relevant. 
 
Kommentar i 2018: Arbeidsmiljøutvalget vedtok 14.12.2010 et introduksjonsprogram for 
nyansatte. Av programmet fremgår det blant annet at nyansatte må få innføring i stillingens 
arbeidsoppgaver. For en del ansatte er nettopp innkjøp en del av stillingens oppgaver. 
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Enhetene har selv ansvar for å lage en detaljert opplæringsplan for nyansatte. I møterunden 
rådmannen har med enhetene om innkjøp (se nedenfor), blir det minnet på at innkjøp må inn 
på planen for de dette er aktuelt for. 
 
Opplæring ved endringer i regelverk mv. (løpende) 
Kommentar i 2017: (ingen). 
 
Kommentar i 2018: Det har ikke vært vesentlige endringer i regelverket siden høsten 2017. 
Innkjøpskoordinator har deltatt på kurs i regi av OFA, samt fagdag med Skatt sør.  
 
Forsterke kultur og holdninger til å følge regelverket (løpende) 
Kommentar i 2017: Fokus i ledermøter og rapporteringsmøter. Rådmannen skal ha en 
gjennomgang av etiske retningslinjer og varslingsrutiner, med mulige revideringer. Etterpå 
må dette implementeres og informeres til alle ansatte. Gjelder innkjøp og veldig mye annet. 
 
Kommentar i 2018: Oppfølging av regelverket har fortsatt fokus i ledermøter og rådmannens 
rapporteringsmøter med enhetene. Det oppleves større fokus på dette fra enhetenes side. 
 
Kommunestyret vedtok i sak 29/2018 den 13.3.2018 reviderte etiske retningslinjer for ansatte 
og folkevalgte i Tvedestrand kommune. Innkjøpsområdet er ikke spesielt nevnt i retnings-
linjene, men i punkt 2.0 står det blant annet: 

“Alle skal forholde seg til vedtak som er truffet politisk og administrativt, og plikter å 
overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for Tvedestrand kommunes 
virksomhet.” 

 
I samme møte behandlet også kommunestyret sak 30/2018 rutiner for varsling av kritikk-
verdige forhold. 
 
Reviderte retningslinjer er publisert på kommunens hjemmeside og på ansattportalen. Enhets-
lederne har også ansvar for at retningslinjene gjøres kjent i egen enhet. 
 
Arkivering (høsten 2017) 
Kommentar i 2017: Fullføre påbegynt arbeid med å lage rutiner og retningslinjer for 
arkivering ved innkjøpskonkurranser.   
 
Kommentar i 2018: I april 2018 ble rutiner for arkivering i forbindelse med innkjøps-
konkurranser ferdigstilt. Rutinene ble fastsatt i et samarbeid mellom dokumentsenteret og 
prosjektavdelingen. De er lagd på en måte som gjør at de kan benyttes både i store og små 
konkurranser. Alle enhetsledere fikk oversendt rutinene, med oppfordring om å videresende 
til alle aktuelle i egen enhet.  
 
Arbeid med rammeavtaler (høsten 2017) 
Kommentar i 2017: Etter avklaring fra OFA om hvilke områder de skal arbeide med ramme-
avtaler på, må kommunen selv lage en prioriteringsliste for arbeid med å inngå egne avtaler. 
Deretter må arbeidet med slike konkurranser gjennomføres. 
 
Kommentar i 2018: Høsten 2017 sendte rådmannen en liste til OFA med ønske om at de 
skulle lyse ut konkurranser på en del områder. OFA hadde dessverre ikke kapasitet til å følge 
opp kommunens ønsker, så innkjøpsområdene må håndteres selv. Rådmannen mener det 
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samlet hadde vært ressursbesparende om OFA hadde hatt større ressurser til å gjennomføre 
felleskonkurranser. 
 
Siden forrige rapport til kontrollutvalget er det inngått noen rammeavtaler i kommunal regi. Å 
gjennomføre en konkurranse er arbeidskrevende både for berørte enheter og den som teknisk 
gjennomfører konkurransen. Innkjøp er et område med mye formaliteter, og en opplever et 
leverandørmarked som følger nøye med på dette. Konkurransegjennomføringen krever derfor 
grundighet og nøyaktighet.  
 
Innføre KGV (elektronisk program for konkurranser) (høsten 2017) 
Kommentar i 2017: Får her oversikt over OFA-avtaler. Kan også brukes ved egne konkur-
ranser og en kan legge inn egne avtaler. 
 
Kommentar i 2018: Høsten 2017 var sju ansatte i kommunen på kurs i bruken av det nye 
systemet. Det er OFA som er systemansvarlig og styrer innføringen i kommunene. Systemet 
var klart til å tas i bruk i slutten av januar 2018. Når denne rapporten skrives har systemet 
vært brukt i én konkurranse i Tvedestrand. OFA har brukt den i mange konkurranser. 
 
Etter hvert skal systemet også brukes som et oppslagsverk for inngåtte konkurranser. Alle 
ansatte skal kunne se hvilke leverandører en har avtale med og på hvilke områder. Dette blir 
dermed en nyttig intern informasjonskanal. 
 
Utarbeide økonomireglement med punkt om innkjøp (2017/2018) 
Kommentar i 2017: Både et på overordnet nivå som vedtas politisk, samt et administrativt på 
et mer detaljert nivå. 
 
Kommentar i 2018: Kommunestyret vedtok i sak 1/2018 nytt økonomireglement. Dette er på 
overordnet nivå, og sier at innkjøp skal foretas i tråd med gjeldende regler. Administrativt 
reglement er p.t. ikke ferdigstilt.  
 
Etter sammenslåingen av IKT-enheten i DDØ-kommunene og IKT Agder, er det bestemt at 
kommunen skal ha ny hjemmeside innen tidlig høst 2018 og innføre nytt økonomisystem fra 
1.1.2019. I tillegg skal nytt sak- og arkivsystem innføres tidlig i 2019. Dette arbeidet vil bli 
svært ressurskrevende for mange ansatte, og hele organisasjonen vil bli berørt. Hovedsakelig 
av ressursmessige årsaker er derfor arbeidet med administrativt økonomireglement utsatt. I 
denne forbindelse må det nevnes at en i dag har mange rutinebeskrivelser, retningslinjer mv. 
på økonomiområdet, men de er ikke systematisert i et eget reglement.  
 
Seriøsitetskrav vedtas av kommunestyret (vinteren 2018) 
Kommentar i 2017: Økte krav i nytt regelverk. Må finne krav som passer til ulike nivåer for 
prosjekter, rammeavtaler og enkeltkjøp. Får noe erfaring i 2017. 
 
Bør ha sak om seriøsitetskrav i tilknytning til sak om ny barneskole, godkjenning av for-
prosjekt. 
 
Kommentar i 2018: Kommunestyret behandlet i sitt møte 29. mai 2018 en sak om offentlige 
anskaffelser og kommunens samfunnsansvar. Kommunestyret vedtok at det skal legges til 
grunn seriøsitetskrav ved alle bygge- og anleggskontrakter med verdi p.t. over 1,3 mill. 
kroner. Kravene skal være større i store og komplekse prosjekter enn i små. Videre vedtok 
kommunestyret at det i alle tjenestekontrakter skal innhentes fullmakt til å få utvidet skatte- 



14/18 Oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen om offentlige anskaffelser - 15/15516-9 Oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen om offentlige anskaffelser : Rapport juni 2018 - Oppfølging av forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser i 2015

4 
 

og avgiftsinformasjon fra skattemyndighetene. Denne fullmakten og innhentet informasjon 
skal også brukes i forbindelse med utbyggingsavtaler. Det vises til kommunestyresak 56/2018 
for mer informasjon. 
 
Innkjøpsrunde med alle enhetene (årlig i jan-feb) 
Kommentar i 2017: Gjennomgang av rammeavtaler, OFAs og egne. Behov for nye ramme-
avtaler. Møter blant annet for å forberede seg til OFAs kommunerunde. Oppfølging etter 
foregående års møterunde, følges det en ble enige om i fjor? 
 
Kommentar i 2018: Det er avholdt en møterunde i mars /april 2018. Møtene ble holdt som en 
del av rådmannens enkeltvise rapporteringsmøter med enhetene. Det var forutsatt interne 
avklaringer i enhetene i forkant av rapporteringsmøtene. Agendaen hadde følgende punkter: 
OFAs rammeavtaler, enhetens behov for nye rammeavtaler, konkurranser ved enkeltkjøp, 
dokumentasjon og innkjøpsmyndighet i enheten. 
 
Rådmannen opplever en større bevissthet rundt innkjøp i enhetenes daglige virke. Dette har 
medført økt bruk av inngåtte rammeavtaler og gjennomføring av egne konkurranser. 
 
Besøk av OFA, legges til et møte i ledergruppa (årlig, ca. mars) 
Kommentar i 2017: (ingen). 
 
Kommentar i 2018: Møtet ble avholdt 17.4.2018, som en del av et ordinært møte i leder-
gruppa. Enhetslederne fikk anledning til å komme med tilbakemeldinger på hvordan avtalene 
fungerer, og komme med innspill til forbedringer ved kommende konkurranseutlysninger. 
Videre informerte OFA om hvilke vare- og tjenesteområder de vil gjennomføre konkurranser 
på i 2018. Fra kommunens side ble det sagt at en er svært fornøyde med dette interkommunale 
samarbeidet. Uten OFA måtte også kommunen satt av betydelig mer ressurser enn i dag for å 
kunne følge regelverket rundt offentlige anskaffelser. 
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Arkivsak-dok. 18/06940-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 21.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om 1. tertialrapport 2018 Tvedestrand kommune 

 

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 
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Arkivsak-dok. 18/00120-3 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 21.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 21.06.2018 

 

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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Arkivsak-dok. 18/00121-5 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 21.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 21.06.2018 

 

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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