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1. SAMMENDRAG 

Aust-Agder Revisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Birkenes kommune 

gjennomført en forvaltningsrevisjon av internkontroll og innkjøp i kommunen. Formålet med 

prosjektet har vært å undersøke om kommunen har etablert rutiner og systemer som skal sikre 

at kommunen etterlever aktuelle lover, forskrifter og reglementer. Ved å sikre 

regelverksetterlevelse anses også betryggende kontroll jfr. koml § 23 nr. 2, å være 

tilfredsstillende ivaretatt.  

Offentlig sektor anskaffer årlig varer og tjenester for betydelige summer. Lover og regler på 

innkjøpsområdet skal sikre at disse midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive og 

samfunnstjenlige innkjøp, samt at offentlig sektor gjennom sine innkjøp bidrar til å utvikle et 

konkurransedyktig næringsliv.  

Revisjonen har i sitt arbeid med denne rapporten vurdert om kommunen har etablert og 

implementert tilstrekkelige rutiner og systemer som sikrer overholdelse av de lovmessige krav 

som stilles til offentlige anskaffelser av varer og tjenester. For å kontrollere om kommunen 

overholder de krav som følger av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift, har 

revisjonen foretatt et utplukk av et gitt antall anskaffelser i 2016 og 2017 med den hensikt å 

avdekke om det foreligger tilfredsstillende rutiner og tilstrekkelig kompetanse blant anvisere i 

Birkenes kommune. I rapportens siste problemstilling tar revisjonen for seg et utvalg 

rammeavtaler inngått av Birkenes kommune og sammenstiller disse med et utvalg fakturaer 

med den hensikt å belyse overholdelse av de rammebetingelser som følger av avtalene.  

Revisjonen har i sitt arbeid med problemstillingene lagt til grunn et sett med kriterier for å 

besvare problemstillingene. Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som 

forvaltningsrevisjonsprosjekter skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal 

være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Eksempler 

på dette er lover, forskrifter, politiske vedtak, mål og føringer samt anerkjent teori. Sentrale 

kriterier i dette prosjektet har vært lov om offentlige anskaffelser og COSO sitt teoretiske 

rammeverk for internkontroll.1  

Faktagrunnlaget er de resultater som følger av revisjonens datainnhenting basert på ulike 

metodiske tilnærminger. Sentralt for dette prosjektet har vært dokumentstudier av kommunens 

rutiner for innkjøp, kommunens økonomireglement, kvalitetshåndbok og inngåtte 

rammeavtaler. Det er også gjennomført intervjuer som har hatt til hensikt å danne grunnlag 

for å vurdere hvilken praksis som er etablert i Birkenes kommune når det kommer til innkjøp 

og internkontroll.  

 

                                                                 
1 COSO (2013) Internkontroll et integrert rammeverk: Sammendrag 

file://///tdfil02/ARIKSFelles$/Forvaltningsrevisjon/2016/Vegårshei%20-%20Økonomistyring/1.Rapport/www.coso.org
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Problemstillingene som er besvart i denne forvaltningsrevisjonen er som følger:  

Problemstilling 1:  

Har Birkenes kommune tilfredsstillende rutiner og systemer som sikrer overholdelse av 

kravene til offentlige innkjøp? 

Revisjonen legger i sin gjennomgang av rutiner og systemer til grunn de anbefalinger som 

følger av KS sitt idéhefte «Rådmannens internkontroll». Ideheftet fremhever COSO sitt 

teoretiske rammeverk for internkontroll som anbefalt måte å innrette kommunens 

internkontroll på. Rammeverket bygger på fem komponenter som samlet skal ivareta en 

rimelig sikkerhet for målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering, overholdelse av lover 

og regler. Videre står stortingsmeldingen «Det gode innkjøp»2 sentralt med bakgrunn i at 

dette er en stortingsmelding hvor anbefalingene er basert på de avvik og funn som er gjort i 

statlige og kommunale revisjoner over tid. 

I forarbeid og innledende møter med kommunen ble revisjonen gjort oppmerksom på at det er 

satt i gang et arbeid med å revidere kommunens rutiner og systemer herunder 

innkjøpsområdet. Det har for revisjonen vært et mål i denne sammenheng å gi gode teoretiske 

fremstillinger av de forventninger som følger til innkjøps- og internkontrollrutiner. Videre har 

det vært viktig å fremheve forhold som kan være av betydning for internkontrollen, men som 

ikke nødvendigvis settes i sammenheng med internkontroll av den eller de som utfører det. 

Revisjonen registrerer at kommunen gjennom sin kvalitetshåndbok ønsker å skape et system 

for internkontroll, men i mindre grad organiserer dette i tråd med de forventninger som legges 

til grunn for internkontroll gjennom rammeverket til COSO. Ved å innrette en slik 

dokumentasjon i tråd med de anbefalinger som følger av COSO vil alle sider av internkontroll 

kunne ivaretas på en god måte og gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse innen målrettet og 

effektiv drift, pålitelig rapportering og overholdelse av lover og regler. 

Flere av de handlinger som daglig utføres i kommunen, det være seg fra enhetsledere, øverste 

administrative ledelse eller administrativt nøkkelpersonell, kan settes i sammenheng med 

internkontroll. Utfordringen for Birkenes kommune er at dette i liten grad er nedfelt i 

internkontrollrutiner som samlet sett danner grunnlag for tilfredsstillende internkontroll. Flere 

enhetsledere peker også på at det er flere forhold som knytter seg til internkontroll som det 

ofte diskuteres og prates omkring, men som i liten grad skriftliggjøres.   

Rutiner knyttet til innkjøp er etter revisjonens vurdering godt beskrevet både i kommunens 

økonomireglement så vel som gjennom forelagte rutiner utarbeidet av innkjøpssamarbeidet 

Birkenes kommune er en del av. Det er imidlertid fra flere av de som er intervjuet pekt mot 

svakheter knyttet til faglig oppfølging i kommunen. I denne sammenheng er det fra 

kommunen uttalt at det vurderes å flytte rollen som innkjøpskoordinater fra Struktur1 til 

                                                                 
2 St. meld. Nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp. Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
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kommuneadministrasjon. Dette vil slik revisjonen oppfatter det gjøres med bakgrunn i et 

ønske om å styrke kompetansen lokalt innen innkjøpsområdet.  

Revisjonen konkluderer i problemstilling en med at kommunen i liten grad har etablert rutiner 

og systemer for å ivareta internkontroll slik KS i sine anbefalinger legger til grunn. Når det 

kommer til kommunens rutiner på innkjøpsområdet anses disse å være tilfredsstillende. 

Problemstilling 2:  

I hvilken grad tilfredsstiller Birkenes kommune lov om offentlige anskaffelser når det gjelder 

krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi?  

Revisjonen gjorde i forbindelse med denne problemstillingen et utplukk av 16 anskaffelser 

fordelt på 8 anskaffelser i 2016 og 8 anskaffelser i 2017. Hensikten med en slik gjennomgang 

er å avdekke om det gjennomført anskaffelser i samsvar med lov om offentlige anskaffelser 

hvor prinsipper til konkurranse og etterprøvbarhet danner sentrale kriterier for vurderingen. 

Loven legger til grunn at det knyttet til en anskaffelse skal etableres tilstrekkelig 

dokumentasjon/protokoll, som kan underbygge krav til tilfredsstillende kunngjøring, 

vurderinger omkring leverandører og valg av leverandør. Dokumentasjonen skal sikre 

etterprøvbarhet i forbindelse med eksempelvis innsyn fra leverandører som ikke blir 

foretrukket. 

Ved gjennomgangen av anskaffelser ble det redegjort for alle 16 anskaffelser, men gitt unntak 

for to anskaffelser som knytter seg til leie av eksisterende eiendom. Selv om det er gitt unntak 

fremgår det anbefalinger fra myndighetene om at leiekontrakter bør gjøres til gjenstand for 

konkurranse for å sikre fortrinnsvis likebehandling. Av de 14 gjenstående anskaffelsene var 

det ikke i noen av tilfellene forelagt protokoll eller annen dokumentasjon som gav en helhetlig 

oversikt over anskaffelsesprosessen. Av de 14 anskaffelsene hvor det var forventet en 

konkurranse i forkant av tildeling var det 9 av disse som oppfyller kravet. Det er da akseptert 

at enkelte av disse anskaffelsene hadde to tilbydere som følge av markedssegment. 

Samlet sett setter revisjonen de lovbrudd som fremgår ovenfor i sammenheng med først og 

fremst manglende kompetanse omkring lovens bestemmelser på området. Sett i lys av de 

opplysninger som fremgår av rapportens problemstilling tre er det indikasjoner på at det 

foreligger et behov for rammeavtaler som i vesentlig grad kan redusere risiko knyttet til 

fremtidige lovbrudd på enkelte tjenesteområder. 

Problemstilling 3:  

I hvilken grad etterlever Birkenes kommune gjeldende rammeavtaler ved innkjøp av varer og 

tjenester?  

Revisjonens gjennomgang av utvalgte rammeavtaler og overholdelse av disse viser at 

Birkenes kommune i det vesentligste har en tilfredsstillende praksis omkring dette. 

Revisjonen tar imidlertid forbehold knyttet til enkelte av rammeavtalene da det fremkommer 
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en praksis knyttet til flere av disse, hvor det gis oppdrag på fastpris selv om avtalene legger til 

grunn arbeid basert på timepris.  

Ved gjennomgangen av rammeavtaler inngått av Birkenes kommune er revisjonen forelagt 

dokumentasjon som viser at det i flere av avtalene skal utføres arbeid basert på timesatser. 

Her legger revisjonen til grunn at det ikke fremgår i rammeavtalene at det gis åpning også for 

oppdrag basert på fastpris, som det eksempelvis fremgår av rammeavtale med Nye Fargehuset 

as. Forelagte fakturaer knyttet til utplukk viser at det er inngått anskaffelser basert på fastpris i 

forbindelse med avtaler som er basert på timepris. Konkret er det gjennomført anskaffelser på 

henholdsvis kr. 500 000,- eksl. mva og over kr. 4 000 000,- inkl. mva på rammeavtaler hvor 

oppdrag skal baseres på fastsatte timepriser. Revisjonen har ikke grunnlag for å vurdere om 

disse anskaffelsene kunne vært mulig å få rimeligere eller av bedre kvalitet med konkurranse, 

men legger til grunn prinsippet om konkurranse og likebehandling da omfanget omkring disse 

anskaffelsene ikke anses å være tatt høyde for i de forelagte rammeavtaler eller 

konkurransegrunnlag. 

I intervjuer med enhetsledere opplever revisjonen at det er behov for etablering av 

rammeavtaler på enkelte tjenesteområder hvor det oppleves som utfordrende å gjennomføre 

kvalitativt gode anskaffelser på kort tid. Det er også viktig at kommunen drar nytte av de 

erfaringer enhetsledere gjør gjennom bruken av rammeavtaler slik at det sikres gode 

evalueringer og forbedringer knyttet til inngåelse av nye rammeavtaler. 

 

Revisjonen har følgende anbefalinger: 

- Revisjonen anbefaler at rådmannen på bakgrunn av revisjonens vurderinger sikrer 

tilstrekkelig kompetanse for relevant personell innen innkjøpsområdet. Da med 

spesielt fokus på dokumentering av innkjøpsprosesser og etablering av rammeavtaler 

som på utpekte områder kan være risikodempende 

 

- Revisjonen anbefaler at Birkenes kommune i det videre arbeidet med utarbeidelse av 

et helhetlig internkontrollsystem etablerer rutiner og prosedyrer som med rimelig 

sikkerhet sikrer at den øverste administrative ledelse gjennom rapportering fra 

enhetene kan føre betryggende kontroll med kommunens forvaltning  
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2. INNLEDNING  

Kommunen er en sentral forvalter av fellesskapets midler og leverer daglig tjenester av stor 

betydning for samfunnet basert på behovene til den enkelte innbygger. Årlig bruker det 

offentlige Norge vesentlige summer på innkjøp av varer og tjenester, samtidig stilles det 

stadig større krav til kvalitet og innhold i offentlige tjenester. Det offentlige må av denne 

grunn opptre som en habil og profesjonell innkjøper og sørge for at felleskapet får best mulig 

og mest mulig varer og tjenester igjen for fellesskapets penger. Gode og effektive offentlige 

innkjøp kan frigjøre ressurser som kan brukes til både fornying og økt velferd i kommunen. 

Lov om offentlige anskaffelser er et prosessuelt rammeverk med hovedformål om å bidra til 

økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige 

anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Videre skal regelverket bidra 

til at det offentlige opptrer med stor integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige 

anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.    

Birkenes kommune er organisert i tre kommunale sektorer, herunder; oppvekst, helse og 

velferd og samfunnsutvikling.3 Av kommunens årsberetning for 2017 fremgår det følgende 

knyttet til driftsutgifter og driftstilskudd:  

…driftsutgifter, slik som vedlikehold, kontormateriell, annonser, leie etc. økte fra 2016 

til 2017 14 %, eller kr 5,7 mill. Fra 2016 til 2017 var det en økning på 4,2 %. I 2017 

gjelder kr 2,2 mill. av kostnader til flom. Deler av dette er vedlikeholdskostnader som 

isolert sett har økt med kr 4,5 mill. fordelt på ca kr 1,1 kirkekontor, kr 0,9 mill. 

vedlikeholdsutgifter knyttet til et øremerket statstilskudd som tiltakspakke, mens kr 0,9 

mill. gjelder andre nødvendige vedlikeholdstiltak og kr 1,6 mill. gjelder flomkostnader. 

I tillegg har det vært andre økninger på husleiekostnader og strøm som de mest 

vesentlige postene.4 

…driftstilskudd barnehager, leger, interkommunalt samarbeid som knutepunktet og 

skattesamarbeid, kjøp fra kommuner som barnevernet, skyssutgifter etc. Denne 

gruppen har økt de siste årene. I 2017 har den økt med 2,1 % eller 1,7 mill. fra 2016.  

I 2016 økte denne utgiftsposten med 11 %. Økningen er dermed mer moderat i 2017. 

Økningen er lavere enn forventet prisvekst, men det er verdt å nevne at tilskudd til 

private barnehager har økt mindre enn prisveksten, og tilskudd gjeldende barn i skoler 

i andre kommuner og skysskostnader er redusert. Kjøp fra andre kommuner i 

boveiledertjenesten har imidlertid økt. Det samme har andre kostnader slik at det 

totalt sett jevner seg ut.5 

                                                                 
3 http://www.birkenes.kommune.no/knapperad/organisasjonskart/ 
4 Årsberetning Birkenes kommune 2017 
5 Ibid 



  8 

 

Statistisk sentralbyrå sine siste tall (2015) for samlede offentlige innkjøp viser at disse utgjør 

over 15 prosent av BNP, i kroner utgjorde dette 480 milliarder i 2015, som var en økning på 

19 milliarder fra 2014. Birkenes kommune hadde i 2017 samlede utgifter til innkjøp på ca. kr. 

129 millioner kroner. Regelverket omkring offentlige anskaffelser er relativt komplekst. Dette 

kan medføre utilsiktede, men også tilsiktede feil i forbindelse med innkjøp av varer og 

tjenester. Feil kan igjen medføre store konsekvenser både for kommunen, men også den 

enkelte som har et ansvar for å kvalitetssikre innkjøp slik at disse er i tråd med lov om 

offentlig anskaffelser. Kompetanse står i denne sammenheng sentralt og avgjørende for 

hvorvidt kommunen lykkes i dette arbeidet. 

Den 27. september 2017 sak 27/17 (punkt 1b) vedtok Birkenes kontrollutvalg 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøp i Birkenes kommune». Prosjektplanen ble presentert 

etter bestilling i samme møte. 

Rapportens funn er utledet av dokumentanalyse, intervjuer og data innhentet fra Birkenes 

kommune sammenstilt med rapportens revisjonskriterier. Sentrale revisjonskriterier er lov om 

offentlige anskaffelser6, kommuneloven7 og St.meld. nr. 36 «Det gode innkjøp»8. 

Prosjektet er gjennomført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon.9 

  

                                                                 
6 LOV-2016-06-17-73 Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven) 

7 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 
8 St. meld. Nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp. Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
9 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god 
kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter   
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3. PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING 

3.1. FORMÅL 

I tråd med kommuneloven10 § 77 er kontrollutvalgets overordnede formål å føre tilsyn med 

kommunal forvaltning og oppgaver på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalgets oppgaver i 

forbindelse med forvaltningsrevisjon er nærmere presisert i forskrift.11 

Denne forvaltningsrevisjonens konkrete formål er å undersøke om saksbehandlingspraksisen 

og internkontroll i forbindelse med innkjøp i Birkenes kommune er tilfredsstillende. Sentralt i 

arbeidet med prosjektet vil det i tråd med formålet undersøkes om innkjøp gjøres i samsvar 

med lov om offentlige anskaffelser og om det eksisterer rutiner og systemer som sikrer 

overholdelse av kravene til offentlige innkjøp. Av det sistnevnte følger at den øverste 

administrative ledelse har etablert rutiner og systemer som sikrer betryggende kontroll innen 

innkjøpsområdet i kommunen og om dette arbeidet er organisert på en tilfredsstillende måte.  

Der hvor det avdekkes eventuelle forbedringsområder vil det bli gitt anbefalinger til tiltak 

hvor Birkenes kommune kan vurdere og eventuelt implementere dette i sitt videre arbeid 

innen innkjøpsområdet og internkontrollen knyttet til dette. 

 

3.2. PROBLEMSTILLINGER 

Prosjektets problemstillinger er:  

1) Har Birkenes kommune tilfredsstillende rutiner og systemer som sikrer 

overholdelse av kravene til offentlige innkjøp? 

 

2) I hvilken grad tilfredsstiller Birkenes kommune lov om offentlige anskaffelser 

når det gjelder krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi? 

 

3) I hvilken grad etterlever Birkenes kommune gjeldende rammeavtaler ved 

innkjøp av varer og tjenester? 

 

  

                                                                 
10 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 1992, heretter koml. 
11 Se forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. §§ 6-8 
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3.3.  METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING 

Revisjonen retter undersøkelsen mot de innkjøp kommunen har inngått med ikke offentlige 

leverandører. Det vil si at interkommunale samarbeid, andre kommuner og fylkeskommuner 

ikke har vært gjenstand for gjennomgang og avgrenses således i denne sammenheng. Etter 

revisjonens oppfatning er det naturlig å ta utgangspunkt i kommunens forpliktelser ved 

innkjøp etter «Lov om offentlige anskaffelser». Videre vil det være nærliggende å vurdere 

rutiner og systemer etter kommunelovens § 23 nr 2 hvor det av loven følger at 

administrasjonssjefen er ansvarlig for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

Nærmere presisert er fokuset på den forvaltningspraksis og internkontroll som sikrer 

overholdelse av lover og regler på innkjøpsområdet i Birkenes kommune.  

Prosjektets metode baserer seg på gjennomgang og vurdering av dokumentasjon knyttet til 

innkjøp gjort i Birkenes kommune for årene 2016 og 2017. 2016 vil bli vurdert etter de 

bestemmelser som fulgte av lov om offentlige anskaffelser frem til og med 31. desember 

2016, mens innkjøp i 2017 vil bli vurdert etter nye bestemmelser i loven som trådte i kraft 

med virkning fra 1. januar 2017. Utvalget som revisjonen har undersøkt baserer seg på 

tilfeldig utvalgte innkjøp over kr 100 000,- og inntil kr 500 000,- i 2016 og over kr 100 000,- 

inntil kr 1.1 million i 2017.  

For å belyse problemstilling to ble det foretatt et tilfeldig utplukk av åtte innkjøp mellom kr. 

100 000 og kr 500 000 i 2016 og åtte innkjøp mellom kr 100 000 og kr 1 100 000 i 2017. 

Utplukket ble fremmet Birkenes kommune i to omganger da det ved første utplukk var 

enkelte frafall som følge av anskaffelser som av ulike forhold var unntatt krav til konkurranse, 

blant annet som følge av anskaffelser gjort knyttet til gavemidler. Utplukket ble gjort i 

samarbeid med hovedrevisor for Birkenes kommune, og er et skjønnsmessig utvalg basert på 

følgende faktorer:  

- Risiko   

- Utplukk som fortrinnsvis ikke kommer i konflikt med rammeavtaler 

- Variasjon av ansvarsområder  

- Variasjon mellom ulike anvisere 

Revisjonen knytter kommentar til at utplukket preges av at det er begrenset antall kjøp som 

gjøres innen de gitte terskelverdier og at drift i denne sammenheng naturlig får en større andel 

av de utplukk som er gjort, noe som på den andre siden kan sies å være representativt i 

sammenheng med Birkenes kommune sine samlede innkjøp. 

Vurderinger knyttet til utvalget av innkjøp som omhandler kommunens overholdelse av 

inngåtte rammeavtaler baseres på ulike tilnærminger. En tilnærming er om Birkenes 

kommune følger inngåtte rammeavtaler ved kjøp av varer og tjenester i tråd med inngåtte 

betingelser. En annen tilnærming er om det foreligger kjøpsplikt og bruk av andre 
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leverandører av samme tjeneste eller vare som det er inngått rammeavtale med. 

Avslutningsvis går vi gjennom enkelte momenter som har fremkommet i intervjuer med 

enhetsledere vedrørende rammeavtaler. 

Vurderingen av det metodiske arbeidets validitet og reliabilitet handler om å belyse dataenes 

troverdighet og gyldighet. Validiteten handler om hvorvidt de innsamlede dataene er aktuelle 

for å besvare problemstillingene, og om revisjonens funn er autoritative og representative i 

forhold til fenomenet som er undersøkt. Dokumentene som er analysert for å besvare 

problemstillingene har vært offentlige tilgjengelige dokumenter, eller dokumenter som er 

forelagt revisjonen av sentrale personer i kommunen.  

Ved gjennomgang av dokumentasjon knyttet til revisjonens utvalg utarbeidet revisjonen et 

referansedokument med sjekkpunkter hvor lovens krav for henholdsvis 2016 og 2017 ble lagt 

til grunn i vurderingen av anskaffelsen.12 I de tilfellene hvor det har oppstått usikkerhet i 

forbindelse med databehandling er dette forhold som er diskutert med øvrige 

forvaltningsrevisorer og hovedrevisor for Birkenes kommune. Erfaringen er at det har vært en 

styrke for arbeidet at det er mulig å diskutere forhold som det oppstår tvil omkring. I de 

sakene hvor det manglet dokumentasjon eller det var anført merknad til forhold som skapte 

usikkerhet ble dette etterspurt eller avklart fortløpende med kommunen.  

Revisjonen har gjennomført intervjuer med personer i Birkenes kommune som har et definert 

ansvar i forbindelse med innkjøp. I hovedsak hadde disse intervjuene til hensikt å belyse 

problemstilling en hvor revisjonen ønsket å belyse om Birkenes kommune har etablert rutiner 

og systemer som er kjent blant ansatte som er satt til å forvalte et ansvar innenfor 

innkjøpsområdet og som således bør ha kunnskap om disse. Utvalget av respondenter ble 

basert på enhetsledere som kjøper varer og tjenester i et visst volum hvor terskelverdier og 

kompetanse omkring lover og regler er nødvendig. Intervjuene var delvis strukturerte og bar 

preg av at ønske fra revisjonens side om at de som ble intervjuet skulle gjøre nærmere rede for 

struktur og innhold i rutiner og systemer som i en eller annen grad bidrar til internkontroll 

innenfor innkjøpsområdet. Det ble skrevet referater fra alle intervjuer som senere ble 

oversendt intervjuobjektene som verifiserte innholdet i disse. Validiteten styrkes ved at 

datamaterialet fra intervjuer og samtaler er faktaverifisert av alle informantene. En slik 

faktaverifisering gir mindre rom for potensielle fallgruver ved subjektiv tolkning av dataene. 

Rådmannen i Birkenes har i tillegg hatt den endelige rapporten til høring. Tilbakemeldinger 

og uttalelser fra rådmannen fremgår av rapporten. 

Vurderinger og konklusjoner er trukket på bakgrunn av forelagt materiale, vurdert opp mot 

revisjonskriteriene. Det er den dokumentasjon og informasjon kommunen har forelagt 

revisjonen som er gjenstand for undersøkelse. Revisjonen vil derfor presisere at selv om det 

enkelte steder konkluderes med manglende dokumentasjon, betyr ikke det at dokumentasjon 

ikke finnes, men at den ikke er forelagt revisjonen gjennom arbeidsprosessen. 

                                                                 
12 Vedlegg 3 og 4 
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Reliabilitetsvurderingen omhandler hvorvidt de innsamlede dataene er pålitelige, og om 

dataene er gjenstand for etterprøvbarhet. Rapporten har både på detaljert og overordnet nivå 

vært gjenstand for intern og ekstern kvalitetskontroll. Gjennomgående i rapportens arbeid har 

flere forvaltningsrevisorer vært involvert i prosessen, og den metodiske innsamlingen av data 

har vært grundig forankret og kvalitetssikret internt. 

Revisjonen er utført av forvaltningsrevisor med master i strategisk ledelse og økonomi 

(erfaringsbasert) Magnus Bjarte Solsvik, jurist og forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud. 

Ansvarlig forvaltningsrevisor er Kristian Fjellheim Bakke. 
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4. PROBLEMSTILLINGER 

4.1. FØRSTE PROBLEMSTILLING 

1) Har Birkenes kommune tilfredsstillende rutiner og systemer som sikrer overholdelse 

av kravene til offentlige innkjøp? 

4.1.1. REVISJONSKRITERIER 

Krav til internkontroll 

Kommuneloven § 23 nr. 2 slår fast at det er administrasjonssjefens ansvar at administrasjonen 

«er gjenstand for betryggende kontroll». Av dette følger en forventning om at kommunen bør 

ha en internkontroll som sikrer at regelverket etterleves og at kommunens tjenestemottakere 

sine rettigheter ivaretas. Kommuneloven går ikke nærmere inn på hva som inngår i begrepet 

betryggende kontroll eller hvordan organisasjonen skal utøve denne, utover at 

administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser. Hver enkelt kommune utfører internkontroll slik at den 

på en best mulig måte fungerer etter hensikten. 

Kommunenes sentralforbund (KS) har gjennom idéheftet «Rådmannens internkontroll, 

hvordan få orden i eget hus?»13 gitt anbefalinger for både utforming og formalisering av 

internkontrollen i kommuner og fylkeskommuner. I denne sammenheng løftes COSO sitt 

teoretiske rammeverk for internkontroll frem som en av flere anbefalte tilnærminger for 

hvordan kommunene kan innrette sin internkontroll.  

Anbefalt teoretisk rammeverk for internkontroll - COSO 

COSO er en forkortelse for Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission14, en amerikansk organisasjon dannet med utgangspunkt i arbeidet med å 

avdekke økonomisk mislighold og korrupsjon. Organisasjonen har utarbeidet et anerkjent 

teoretisk rammeverk for utforming, implementering og gjennomføring av internkontroll. 

Rammeverket er blant annet anbefalt av Direktoratet for økonomistyring15 (DFØ) som 

tilnærming for internkontroll i statlige virksomheter. 

COSO definerer internkontroll som følger:  

«Internkontroll er en prosess, gjennomført av foretakets (virksomhetens) styre, ledelse 

og ansatte som er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen 

følgende områder: målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering, overholdelse av 

lover og regler.» 

                                                                 
13 Kommunenes sentralforbund (2015) «Rådmannens internkontroll – hvordan få orden i eget hus?» 
14 COSO (2013) Internkontroll et integrert rammeverk: Sammendrag 
15 Direktoratet for økonomistyring (2013) Veileder i internkontroll 

file://///tdfil02/ARIKSFelles$/Forvaltningsrevisjon/2016/Vegårshei%20-%20Økonomistyring/1.Rapport/www.coso.org
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For kommunen vil det være av vesentlig betydning at det eksisterer rutiner og et system som 

bidrar til å sikre overholdelse av lover og regler på innkjøpsområdet. Gode rutiner, systemer, 

og kompetanse hos de som er ansvarlig for utførelsen av innkjøp vil redusere risiko for brudd 

på gjeldende bestemmelser. 

Rammeverket bygger på fem komponenter som samlet utgjør en helhetlig integrert prosess. 

Det vil si at alle komponenter forutsettes implementert og optimal effekt oppnås når disse 

samhandler og utfyller hverandre på en helhetlig måte. Disse komponentene settes samlet i 

sammenheng med de tre ulike målsettingskategoriene drift, pålitelig regnskapsrapportering og 

overholdelse av lover og regler. Revisjonen vil i det følgende gjøre nærmere rede for 

innholdet i rammeverkets komponenter.  

Internt kontrollmiljø er den første komponenten og består av elementer som integritet/etiske 

verdier, kompetanse hos virksomhetens medarbeidere, ledelsens filosofi og driftsform, måten 

ledelsen fordeler ansvar og myndighet på og måten ledelsen utvikler og organiserer de 

menneskelige ressursene.   

Den andre komponenten er risikovurderinger. Enhver virksomhet står overfor en rekke 

interne og eksterne risikoer som den må ta hensyn til. Risikovurdering består av identifisering 

og analyse av risikoer som er relevante når det gjelder oppnåelse av virksomhetens 

målsettinger, men også med hensyn til de øvrige målsettingskategorier. Risiko forstås i denne 

sammenheng som summen av sannsynlighet og konsekvens for en hendelse. 

Kontrollaktiviteter utgjør den tredje komponenten. Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og 

rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens direktiver. Kontrollaktiviteter foretas i hele 

organisasjonen, på alle nivåer og i alle funksjoner. Eksempler på slike aktiviteter kan være 

driftsgjennomgåelse, godkjenninger, anvisninger, avstemminger, sikring av ressurser og 

ansvarsdeling. Kontrollaktiviteter kan ha form som planlagte, stikkprøver og faste kontroller, 

samt avvikshåndtering. Kontrollaktiviteter settes normalt i sammenheng med etablerte 

risikovurderinger. 

Informasjon og kommunikasjon er den fjerde komponenten, og vektlegger at viktig 

informasjon må identifiseres, fanges opp og formidles til riktig tid for å gjøre de ansatte i 

stand til å utøve sitt ansvar så vel som utførelse av oppgaver. Effektiv kommunikasjon må 

gjennomsyre organisasjonen i vid forstand, det vil si ned, på tvers og opp i organisasjonen. 

Alle ansatte må motta et klart budskap fra toppledelsen om at ansvaret for kontroll må tas 

alvorlig. De må forstå sin egen rolle i det interne kontrollsystemet, så vel som hvordan de 

enkelte aktivitetene og handlingene relaterer seg til andres arbeid. 

Den femte og siste komponenten er ledelsesmessig oppfølging og overvåking. Interne 

kontrollsystemer trenger overvåking, en prosess som vurderer hvor effektivt systemet er over 

tid. Dette oppnås gjennom kontinuerlig overvåking, frittstående evalueringer eller ved en 

kombinasjon av de to. 
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Det gode innkjøp 

St. melding nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp16 ble utarbeidet som følge av at det over tid 

både i statlige og kommunale innkjøpsprosesser ble avdekket gjentakende brudd på gjeldende 

bestemmelser knyttet til innkjøp i offentlig sektor. Disse bruddene ble rapportert fra 

Riksrevisjonen, gjennom funn i kommunale og fylkeskommunale revisjoner og saker til 

behandling i Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Det fremheves i denne 

forbindelse at innkjøpsregler, organisering og gjennomføring av konkurranser, 

kompetansebehov og statusen til innkjøpsfaget er blant de faktorer som har avgjørende 

innvirkning på kvaliteten i innkjøpsprosessene. Områder hvor det ble avdekket behov for 

tiltak var innen ledelse, organisering og kompetanse. 

Av stortingsmeldingen fremgår det ulike anbefalinger hvor ledelse og innkjøp blir satt i 

sammenheng. Blant annet fremgår det at leder har ansvar for å sette innkjøpsarbeidet inn i en 

strategisk sammenheng hvor virksomhetens ressurser, både personellmessige, faglige og 

økonomiske spiller inn. Videre må lederen se til at planlegging av innkjøp blir satt i 

sammenheng med virksomhetens budsjett og at det er klare ansvars- og myndighetsnivåer i 

virksomheten. Ledere skal også skape et miljø med bevissthet og fokus på risiko og 

risikohåndtering innenfor innkjøpsområdet herunder etablere rutiner for å avdekke, rette opp 

og forebygge avvik.  

En forutsetning for at innkjøp kan gjennomføres korrekt og effektivt er ifølge 

stortingsmeldingen en formålstjenlig og god organisering hvor et sentralt spørsmål er om man 

skal ha en sentralisert eller desentralisert organisering av innkjøpsaktivitetene. Det pekes på 

en løsning hvor eksempelvis innkjøpsaktivitetene kan være desentralisert, men med en 

sentralisert kontrollfunksjon. Et sterkt innslag av desentralisert innkjøpsfunksjon kan by på 

visse utfordringer ved at virksomhetens fokus er knyttet til primæroppgaver fremfor fokus på 

kompetanse knyttet til innkjøpsoppgaver. Et annet viktig hensyn som må ivaretas er at det 

gjennomføres erfaringsdeling mellom virksomhetene hvis innkjøpsaktivitetene er delegert ut 

på mindre virksomheter og enheter i organisasjonen. 

Tilstrekkelig kompetanse er en forutsetning for å gjøre gode og riktige offentlige innkjøp. 

Virksomheten må derfor ha tilstrekkelig bestillerkompetanse knyttet til det å definere et behov 

og vurdere metode for innkjøpet. Desentralisert ansvar for innkjøp medfører at flere personer 

har behov for kompetanse. Det eksisterer ulike tilbydere av kompetanseheving innen 

innkjøpsområdet hvor eksempelvis KS har ulike tilbud rettet mot innkjøpere i offentlig sektor. 

Utover dette peker meldingen på viktigheten av at det internt i virksomheten er et system for 

gjenbruk og deling av erfaringer, utarbeidelse av rutiner og maler, samt etablering av nettverk. 

Det er ofte store beløp knyttet til innkjøp i offentlig sektor og i stortingsmeldingen pekes dette 

på som en risikofaktor med tanke på korrupsjon og korrupsjonslignende adferd. Manglende 

fokus på en slik risiko knyttet til innkjøp og svak kontroll av innkjøpsaktivitetene øker 

                                                                 
16 St. meld. Nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp. Fornyings- og administrasjonsdepartementet  
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muligheten for mislighold.17 Stortingsmeldingen peker på at det viktigste arbeidet for å sikre 

høy etisk standard knyttet til innkjøpsområdet først og fremst skjer i den enkelte virksomhet. 

Anskaffelseslovens formålsparagraf markerer tydelig hva som skal kjennetegne fylke- og 

kommunens virksomhet; «… regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor 

integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en 

samfunnstjenlig måte» Etisk arbeid i kommuner og fylkeskommuner handler om å bygge tillit 

mellom det offentlige og kommunens innbyggere. Tillit gir grunnlag for et godt samarbeid og 

samspill mellom det offentlige, næringsliv, frivillighet og innbyggere. Motsatt kan påstander 

om inhabilitet eller avsløringer om korrupsjon svekke kommunens legitimitet og 

styringsevne.18  

4.1.2. FAKTA 

I kommunens økonomiplan 2018 – 2021 og årsbudsjett 2018 fremgår det som en identifisert 

utfordring for virksomhetsstyring at kommunen ikke har en strategi på hvordan anskaffelser 

(innkjøp) skal gjennomføres. Skissert tiltak i denne sammenheng er å utarbeide 

innkjøpsstrategi og revidere gjeldende innkjøpsrutiner med et angitt tidsintervall 2019 – 2021.  

For revisjonen har det i arbeidet med å belyse problemstillingen vært viktig å skaffe, men ikke 

minst gjengi, et korrekt bilde av hvilke rutiner som er etablert og eksisterer innenfor 

innkjøpsområdet. Videre har det vært av vesentlig betydning å belyse i hvilken grad disse er 

implementert blant ledere og ansatte som har et definert ansvar for å gjennomføre 

innkjøpsprosesser i Birkenes kommune. 

Revisjonen vil i sin gjennomgang av kommunens dokumentasjon knyttet til økonomisk 

internkontroll fokusere på elementer i de ulike komponentene som er nærliggende for å belyse 

problemstillingen. Det vil si at elementer som utelates eller ikke omtales i faktadelen ikke på 

noen måte anses som unødvendige i et helhetlig system for internkontroll, men heller mindre 

relevant for å belyse aktuelle problemstilling. 

Innkjøpsrutiner i Birkenes kommune 

Revisjonen er forelagt dokumentasjon som viser at Birkenes kommune har inngått et 

innkjøpssamarbeid med Knutepunkt Sørlandet – innkjøp, senere endret navn til 

innkjøpstjenesten i Kristiansand, hvor formålet er å øke kapasiteten, sikre kontinuiteten, heve 

kompetansen, effektivisere anskaffelsesprosessene og styrke fagmiljøet innen kjøp av varer og 

tjenester. Innkjøpssamarbeidet er inngått mellom kommunene Vennesla, Søgne, Songdalen, 

Lillesand, Birkenes og Kristiansand (vertskommune). Det er for øvrig viktig å merke seg at 

avtalen ikke omhandler anskaffelser av bygg og anlegg med tilhørende konsulenttjenester. 

Birkenes betaler inn et fast tilskudd til dette samarbeidet som ifølge avtalen skal dekke tilgang 

til all informasjon på innkjøpstjenestens intranett, ajourhold av intranett, ajourhold/utvikling 

av maler for konkurransegrunnlag/protokoller/brever mv, ajourhold av alle avtaler med 

                                                                 
17 Ibid 
18 Regjeringen.no – «Etikk». Sist oppdatert 30.06.2015 
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informasjon og priser, samt overvåking av avtaler, forlengelser i samråd med kommunene og 

påminnelse om oppstart av ny konkurranse. Videre fremgår det at det også inngår rådgivning 

per telefon og e-post knyttet til innkjøpsfaglige spørsmål i fastprisen. Det fremgår av avtalen 

at det skal betales en fastsatt timepris for deltakelse i konkrete anskaffelsesprosesser.  

I samtaler med økonomisjef i Birkenes kommune er revisjonen informert om at rutiner og 

systemer etableres av innkjøpssamarbeidet og at ansatte og ledere i Birkenes kommune som 

skal gjennomføre anskaffelsesprosesser kan støtte seg på disse hvis det er nødvendig. Det er 

også informert om at innkjøpssamarbeidet gjennomfører aktiviteter som har til hensikt å 

tilføre ansatte og ledere kompetanse innen fagområdet innkjøp. 

I avtalen inngått mellom Birkenes kommune og innkjøpssamarbeidet fremgår det av forelagte 

avtale at deltakerkommunene plikter å utnevne en innkjøpskoordinator som er 

innkjøpstjenestens kontaktperson, samt plikter å delta med fagpersoner, også i utvalg når dette 

er nødvendig for å gjennomføre anbudskonkurranser. Revisjonen registrer gjennom forelagt 

avtale mellom Birkenes kommune og Struktur1, pkt. 4.1.7, at Struktur1 skal utføre 

innkjøpsfunksjonen for Birkenes kommune. I samtaler med økonomisjef bekreftes det at 

ovennevnte innkjøpskoordinator er en funksjon som ivaretas av Struktur1. I samme samtale 

ble det også nevnt at Birkenes kommune har gjort en vurdering av denne måten å organisere 

sin innkjøpskompetanse på og har i denne sammenheng kommet til at det er mer 

hensiktsmessig at denne kompetansen er i egen organisasjon.  

I intervjuer med utvalgte enhetsledere stilte revisjonen spørsmål om de opplevde å ha 

tilstrekkelig kompetanse knyttet til innkjøpsområdet. De spurte var noe delt i spørsmålet, men 

hvor de fleste opplever å ha tilstrekkelig kompetanse for det rutinepregede, men at det ved 

større anskaffelser er nødvendig å be om hjelp. Flere av enhetslederne ønsker nært lokalisert 

kompetanse i kommunen i form av innkjøpskoordinator slik også økonomisjef har signalisert. 

På den andre siden ble det pekt på at administrasjonen og enhetsledere i Birkenes kommune 

har en forholdsvis kompakt lokalisering og at det er lett å spørre hverandre om hjelp. Dette er 

for øvrig i tråd med de anbefalinger som følger av stortingsmeldingen hvor erfaringsdeling er 

noe som må fokuseres på gjennom nettverk. På spørsmål om enhetsledere opplever å få 

tilstrekkelig faglig støtte i de tilfeller de ikke opplever å ha tilstrekkelig kompetanse er de 

også i dette spørsmålet noe delt. De fleste har en positiv erfaring med den støtte som gis på de 

mer rutinepregede spørsmål. Når det kommer til mer utfordrende forhold er det en opplevelse 

av at det kan være vanskelig å få tydelige svar. Det ble i denne forbindelse pekt på 

vurderinger omkring viktige beslutninger som kjøp av biler eller leasing, nærmere vurderinger 

av avtaleinnhold når tilleggsutstyr skulle kjøpes til varer allerede kjøpt på rammeavtaler og 

som revisjonen senere vil komme inn på, kjøp av helsetjenester og etablering av 

tilfredsstillende rammeavtaler.  

Revisjonen har fått oversendt rutiner som er publisert på innkjøpssamarbeidets intranett 

(ekstranett). Revisjonen har ikke gjennomgått disse i detalj med bakgrunn i de formelle 

forventninger som følger av lov om offentlige anskaffelser, samt forskrift om offentlige 
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anskaffelser, men registrerer at dette er rutiner som i vesentlig grad danner rammer for 

tilstrekkelig fremgangsmåte når det skal vurderes og gjennomføres en anskaffelse. 

Gjennom rutinehåndbok for offentlige anskaffelser har innkjøpssamarbeidet på en oversiktlig 

måte tatt for seg de ulike steg for en anskaffelsesprosess helt fra oppstart til avslutning. 

Prosedyreoversikt som er et annet dokument revisjonen er forelagt viser på en god måte 

inndelingen av lovverket, hvilke terskelverdier som eksisterer og hvilke forventninger det er 

lagt til grunn for de ulike typene av anskaffelser. Det er gjort et vesentlig poeng av at den som 

skal gjennomføre en anskaffelse må anslå verdien av anskaffelsen. Videre er det presisert at 

det alltid skal gjøres en avsjekk knyttet til hvorvidt det eksisterer en rammeavtale som 

regulerer kjøp av den aktuelle varen eller tjenesten.  

Utover rutinehåndbok og prosedyreoversikt er det publisert en rekke maler og veiledere som 

kan nyttes i anskaffelsesprosesser. Revisjonen forutsetter at disse er utarbeidet i tråd med 

formelle krav og forventninger. 

Internkontroll i Birkenes kommune 

Internkontroll i Birkenes kommune omtales først og fremst i kommunens kvalitetshåndbok 

hvor det fremgår at: 

I tråd med kommunelovens § 23 har rådmannen ansvar for at kommunen drives i 

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

betryggende kontroll. Kvalitetssystemet er et viktig virkemiddel for at 

administrasjonen og enhetene kan oppfylle kravet i loven. Hver enhet har ansvaret for 

sin internkontroll. Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten 

planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med 

gjeldende regelverkskrav og mål for virksomheten. Internkontroll skal fungere som et 

hjelpemiddel for styring og utvikling av den daglige drift ved alle enheter. 

 

Birkenes kommune setter sin internkontroll i sammenheng med det helhetlige 

kvalitetssystemet som baseres på forbedringshjulet som består av elementene planlegge, 

utføre, kontrollere og følge opp. Det er ikke forelagt revisjonen dokumentasjon som viser at 

det er etablert rutiner for økonomisk internkontroll eller gjort vurderinger omkring risiko 

innen innkjøpsområdet. Revisjonens gjennomgang av komponentene vil således ta for seg 

praksis i Birkenes kommune som kan settes i sammenheng med internkontroll.   

 

Internt kontrollmiljø 

Økonomireglementet for Birkenes kommune tar for seg flere forhold som knytter seg til 

internkontrollen, men det kommer ikke klart frem at det settes i sammenheng med 

internkontroll. Tilstrekkelig kompetanse for å utføre oppgaver på en korrekt måte er en 

nødvendig forutsetning for at kjøp av varer og tjenester gjøres i tråd med gjeldende lover og 

regler. Videre er tilstrekkelig kompetanse for arbeidet med internkontroll av avgjørende 

betydning for å kunne forstå forholdet mellom risiko for manglende regelverksetterlevelse, 
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tiltak i form av risikoreduserende innsats og oppfølging for synliggjøring av effekten fra 

iverksatte tiltak. Birkenes kommune omtaler kompetanse i kvalitetshåndbok under punkt 5.2 

roller og ansvar hvor det fremgår at enhetsledere skal sikre opplæring og kompetanse hos sine 

medarbeidere. Det fremgår ikke tydelig hvilke forventninger eller mekanismer som skal 

ivareta kompetanse blant enhetsledere som er delegert en anvisermyndighet. 

Ansvar og myndighet er beskrevet i tre forskjellige dokumenter revisjonen er forelagt hvor 

«ansvar og roller» er et av disse og som på en utfyllende måte beskriver hvem som har et 

ansvar og hva dette ansvaret innebærer blant annet knyttet til fag, økonomi, plan og personal. 

Konkret knyttet til innkjøp er det beskrevet rollefordeling mellom enhetsleder, teamleder og 

fagansvarlig hvor det kun er enhetsleder som er gitt myndighet til å anvise, mens de øvrige 

rollene kan attestere. I forelagt dokumentasjon som omtales som fullmaktsstruktur Birkenes 

kommune er det beskrevet et detaljert rolle- og ansvarshierarki med egennavn knyttet til hver 

enhet med hensyn til hvem som kan anvise og hvem som kan bestille/attestere kjøp av varer 

og tjenester. Slik revisjonen har forstått det er dette et speil av den strukturen som ligger i 

Visma. Det er ikke forelagt revisjonen dokumentasjon som beskriver grenseverdier for hvor 

mye enhetsleder kan anvise inntil. Grenseverdier i et ansvar- og myndighetsperspektiv vil 

kunne dempe risikoen for at det gjennomføres innkjøp som avviker fra de formelle 

forventninger som ligger til enhetsledere. Enkelte enhetsledere pekte i intervjuer på at det kan 

gjøres innkjøp av større beløp uten at dette må godkjennes så lenge det er budsjettmessig 

dekning. Enkelte enhetsledere pekte i intervjuer på at alle kjøp av varer og tjenester over kr 

500 000,- skal tas opp i rådmannens ledergruppe. Revisjonen er ikke kjent med om dette 

gjelder enkeltanskaffelser eller om anslått verdi over tid skal legges til grunn.  

Når det gjelder integritet registrerer revisjonen at kommunen i sine etiske retningslinjer har 

etablert forventninger til at ansatte i kommunen skal legge stor vekt på redelighet og åpenhet. 

Videre skal ansatte være bevisst at deres handlinger og holdninger danner grunnlag for 

innbyggernes tillit til kommunen. I økonomireglementet punkt 5.1 settes innkjøp i 

sammenheng med de etiske retningslinjer ved at alle anskaffelser skal utføres i henhold til 

kommunens til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer og med høy integritet. 

 

Risikovurderinger 

COSO sitt rammeverk legger til grunn at risikovurderinger gjennomføres for å identifisere og 

analysere risiko som kan påvirke virksomhetens måloppnåelse innen kategoriene drift, 

pålitelig rapportering og overholdelse av lover og regler. Innenfor innkjøpsområdet er det i 

stortingsmeldingen pekt på manglende ledelse, dårlig organisering og svikt i kompetanse som 

danner et grunnlag for risiko innen innkjøpsområdet. Stortingsmeldingen fremhever også 

viktigheten av at ledere skaper et miljø med bevissthet og fokus på risiko og risikohåndtering 

innenfor innkjøpsområdet herunder etablere rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge 

avvik.  
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I årsmelding for 2017 pekes det på at kommunen for å nå målene som er satt i 

kommuneplanens samfunnsdel aktivt skal bruke risikovurderinger for å sikre effektivitet og 

kvalitet. I sin gjennomgang av forelagt dokumentasjon ser revisjonen ingen indikasjoner på at 

risikovurderinger er skriftliggjort i Birkenes kommune når det kommer til innkjøpsområdet. 

Økonomireglementet har ikke omtalt forhold omkring økonomiske risikovurderinger, mens 

det fremgår enkelte forhold knyttet til risikovurderinger i kvalitetshåndboken. Det er blant 

annet beskrevet under punkt 5.2 roller og ansvar: «alle under (kommunalsjefer og 

enhetsledere) skal være viktige bidragsytere til at hvert tjenesteområde og enhet har et 

levende og brukervennlig kvalitetssystem tilpasset områdets tjenesteleveranse og 

risikosituasjon, og bidra til at rådmannen har betryggende kontroll». Det foreligger ingen 

skriftlig dokumentasjon som viser at dette utøves i praksis. 

Videre fremgår det under punkt 7.2 i kvalitetshåndboken knyttet til oppfølging og lukking av 

avvik at enhetsleder regelmessig skal gjennomgå hendelsesregistrereringer og 

forbedringsforslag for å avdekke negative trender eller risikosituasjoner. Dette er i liten grad 

nevnt i intervjuer med enhetsledere, noe som for øvrig anses som naturlig da dette antas å 

være avvik som meldes inn primært knyttet faglige forhold i tjenesteproduksjonen. Dette må 

imidlertid ikke være begrensende for å melde og ikke minst dokumentere eksempelvis 

risikoforhold. 

I intervjuer med enhetsledere har revisjonen stilt spørsmål om de ser noen risiko knyttet til 

innkjøpsområdet. Flere peker på at de mangler kompetanse og dette i seg selv er en 

risikofaktor. Det er imidlertid som nevnt tidligere lav terskel for å søke hjelp i slike tilfeller, 

men som det fremgår under rapportens problemstilling to er det åpenlys kompetansesvikt på 

flere anskaffelser. Det ble i intervjuer nevnt fra flere at man ofte snakker om risiko og mulige 

tiltak, men at dette i liten grad skriftliggjøres. 

Nytt elektronisk system for anskaffelser, Mercell, ble nevnt i flere intervjuer med 

enhetsledere. Det ble fra flere uttrykt bekymring for håndtering av systemet som følge av at 

det ikke er gitt opplæring og sikret tilstrekkelig kompetanse for å nytte dette systemet. 

Revisjonen har ikke kjennskap til dette konkrete systemet og kan således ikke legge til grunn 

om disse bekymringene danner risiko knyttet til gjennomføring av innkjøpsprosesser i 

kommunen. 

I intervjuer var det to av enhetslederne som identifiserte risiko knyttet til forhold omkring 

manglende rammeavtaler for innleie av vikarer til helse- og omsorgstjenester. Dette skal være 

forhold som er pekt mot blant annet som følge av at tidligere rammeavtale for slike type 

tjenester er utløpt og ny er ikke kommet på plass på tross av påpekt behov. Ved akutte behov 

for innleie vil det ifølge en av enhetslederne være knapphet på tid for å gjennomføre 

tilfredsstillende anbudsprosesser for å dekke personellbehov.   
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Kontrollaktiviteter 

Som følge av at Birkenes kommune har valgt en desentralisert organisering av sin 

innkjøpsorganisasjon fremgår det tydelige anbefalinger i stortingsmeldingen om at dette 

fordrer en aktiv sentral kontrollfunksjon. Revisjonen har ikke funnet dokumentasjon på at det 

eksisterer rutiner for kontrollrelaterte aktiviteter som har til hensikt å sikre betryggende 

kontroll blant de som har anvisermyndighet i Birkenes kommune. Revisjonen registrerer ved 

gjennomføring av intervjuer at det er forholdsvis kompakt samling av enhetsledere i Birkenes 

kommune og at selv om innkjøpsorganisasjonen kan betegnes å være desentralisert, ved at 

anvisermyndighet er delegert, er det korte avstander for både å søke hjelp eller diskutere 

forhold som kan være avklarende for den enkelte knyttet til innkjøp. Flere av de som er 

intervjuet peker nettopp på dette og opplever også at de små forholdene gjør til at det man 

gjør i stor grad blir veldig «gjennomsiktig» noe som i seg selv kan være av forebyggende art 

sett opp mot kontrollperspektivet. Dette kan imidlertid ikke anses som tilstrekkelig for å 

unnlate å etablere rutiner for kontrolltiltak. I intervjuer med HMS- og kvalitetsrådgiver ble det 

uttalt at det fra den øverste administrative ledelse er uttalt en målsetting om at skal etableres 

rutiner for og iverksettes kontrolltiltak som har form som internrevisjon.  

Flere enhetsledere setter enkle kontrolltiltak i enheten i sammenheng med internkontroll. 

Blant annet så er ansvarsdeling med attestant og anviser en form for kontrollaktivitet som på 

en effektiv måte reduserer risiko for mislighold ved at to ulike personer knyttes til kontroll av 

fakturaflyten ved kjøp av varer og tjenester. Enkelte enheter har også merkantile ansatte som 

aktivt går inn i arbeidsflyten knyttet til kjøp av varer og tjenester og som således antas å ha en 

overvåkende rolle. Revisjonen har ikke kunnet fastslå om dette er rutiner som er skriftliggjort.  

Flere enhetsledere peker på at det i flere tilfeller har vært stilt spørsmål til transaksjoner fra 

økonomimedarbeider og at de i denne sammenheng opplever at det til en viss grad blir foretatt 

kontroller av regnskapsmessige belastninger.  

Både økonomimedarbeider og økonomisjef er av enhetsledere nevnt som fagpersoner som i 

høy grad følger med på det som blir gjort av regnskapsmessige belastninger og at avvik fra 

budsjett får vesentlig oppmerksomhet hvis det skulle være tilfelle. Det blir også presisert fra 

flere enhetsledere at månedlige driftsoppfølgingsmøter i høy grad oppfattes som å være en 

effektiv arena for å adressere forhold omkring innkjøp som kan oppfattes å være av 

uregelmessig art. Dette er for øvrig i tråd med forventninger gitt i COSO sitt rammeverk.  

 

Informasjon og kommunikasjon 

Ved gjennomgang av årsmelding for 2017 registrerer revisjonen at Birkenes kommune vier 

deler av sin årsmelding til arbeidet med internkontroll og kvalitetsstyring. Det fremgår at: 

internkontroll og kvalitetsarbeid er et avgjørende bidrag for at oppgaver som er nedfelt i 

lovgivningen skal bli utført, styrt og forbedret. Kontinuerlig forbedring pekes på som sentralt 

for alle ledere i kommunen. Betryggende kontroll settes i årsmeldingen i sammenheng med at 

HMS- og kvalitetsrådgiver skal legge til rette for en praksis som sikrer dette gjennom interne 
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revisjoner og ledelsens gjennomgåelse og utvikling av kvalitetskultur. Slik sett har 

kommunens øverste administrative ledelse satt internkontroll på dagsorden. 

Revisjonen opplever i samtaler med kommunens administrasjon at både tidligere og 

nåværende rådmann har satt et nødvendig fokus på viktigheten av betryggende kontroll 

gjennom arbeidet med utarbeidelse og revidering av kommunens reglementer, rutiner og 

retningslinjer. Sentralt i dette arbeidet står TQM og implementering av systemet blant ledere 

og ansatte i kommunen. Kvalitetshåndboken skal i denne sammenheng danne et viktig 

grunnlag for hvordan internkontrollen skal dokumenteres. Det er imidlertid få tegn til at 

økonomisk internkontroll gis fokus som et system som skal håndtere risiko, sikre 

overholdelse av lover og regler, økonomisk pålitelig rapportering og måloppnåelse. 

I intervjuer med enhetsledere stilte revisjonen spørsmål om de opplever at administrasjonen 

formidler forventninger omkring internkontroll på innkjøpsområdet. Ingen av de spurte 

enhetsledere opplever dette. Sett i lys av den fasen Birkenes står i med hensyn til utarbeidelse 

og implementering av internkontroll er det avgjørende med tilstrekkelig informasjon og 

kommunikasjon. Av KS sitt idéhefte «rådmannens internkontroll» pekes det nettopp på 

viktigheten av at endringsprosesser lykkes når informasjonsflyten er god gjennom 

involvering, dialog og opplæring.  

Revisjonen har gjennom intervjuer fått et grunnleggende solid inntrykk av den struktur 

Birkenes kommune legger opp til for å sikre nødvendig kommunikasjon mellom øverste 

administrative ledelse, støttefunksjoner og enhetsledere. I vesentlig grad ivaretas dette 

gjennom driftsoppfølgingsmøter hvor alle nevnte parter er involvert. Flere enhetsledere peker 

på at de skal gi muntlig rapportering en gang per måned og at dette i stor grad forplikter med 

hensyn til økonomisk helhetsoversikt, refleksjon omkring utfordringer og en trygghet i 

forhold til at de opplever å bli sett i kortene, da spesielt med hensyn til økonomi. Videre er det 

korte avstander i lokaliseringen som gjør det enkelt å ta kontakt for mindre forhold man 

ønsker en diskusjon omkring. Utover muntlig rapportering månedlig gis det, slik revisjonen 

erfarer det, også skriftlige rapporteringer i løpet av året, pr. 1. tertial, pr. juli og pr. 31.12. 

 

Ledelsesmessig oppfølging og overvåking 

Internkontrollkomponenten forutsetter at det er etablert et system for internkontroll som kan 

være gjenstand for en slik oppfølging og overvåking. Birkenes kommune har gjennom 

kvalitetshåndbok beskrevet at enhetene minst en gang i året skal gjennomgå 

internkontrollsystemet og vurdere om rutiner og system har fungert i praksis eller om det bør 

gjøres endringer. For å gjøre dette bygger kommunen på et forbedringshjul som består av 

komponentene; planlegge, utføre, kontrollere/følge opp og korrigere/forbedre.  

I intervjuer med enhetsledere ble de spurt om det gjennomføres noen form for evaluering av 

rutiner og systemer. Flere peker på at dette gjøres ved at det snakkes om, men i noe mindre 

grad gjøres endringer i rutiner og retningslinjer basert på det som blir tatt opp. 
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Revisjonen har i sine intervjuer i liten grad fått tilbakemeldinger på at enhetsledere 

gjennomfører årlige gjennomganger av internkontrollsystemet. Når kommunen over tid i 

større grad får beskrevet og dokumentert et internkontrollsystem vil det være av vesentlig 

betydning at det gjennomføres fortløpende overvåking av dette da forbedringer vil antas å 

være nærliggende å måtte gjøres oftere enn årlig. 

 

4.1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Revisjonen er forelagt ulik dokumentasjon som hver for seg har elementer knyttet til 

internkontroll, men dette er så langt revisjonen registrerer ikke satt i et helhetlig system som 

på en systematisk måte tar for seg kommunens prosesser omkring økonomisk risiko, 

håndtering av risiko gjennom tiltak og hvordan det er planlagt å måle effekten av de tiltak 

som er iverksatt eller skal iverksettes. Dette er en grunnleggende prosess som knytter seg til 

rimelig sikkerhet av måloppnåelse innen målsettingskategoriene overholdelse av lover og 

regler, pålitelig økonomisk rapportering og måloppnåelse innen driften. 

På bakgrunn av de intervjuer og den dokumentasjon revisjonen har gjennomgått gis det et 

inntrykk av at Birkenes kommune i liten grad har etablert dokumentasjon knyttet til 

økonomisk internkontroll. Det er imidlertid flere tegn på at øverste administrative ledelse har 

et ønske om etablering av og et økende fokus internkontrollrutiner. Birkenes kommune er i 

gang med revidering og utarbeidelse av rutiner og systemer som skal danne grunnlag for 

tilfredsstillende internkontroll. I denne sammenheng er det uttalt at kommunen vil se 

revisjonens rapport i sammenheng med dette. Revisjonen anser det som positivt at kommunen 

gir uttrykk for en helhetlig tilnærming til internkontroll gjennom sin kvalitetshåndbok og 

TQM.  

All den tid det er lite dokumentasjon som beskriver COSO sin tilnærming til internkontroll er 

det for revisjonen vanskelig å gi noen konkrete vurderinger omkring den forelagte 

dokumentasjon. Det er imidlertid sett opp mot innkjøpsområdet sikret gode rutiner og 

beskrivelser både gjennom økonomireglementet, men også tilgjengeliggjort dokumentasjon i 

regi av innkjøpstjenesten. Videre vil TQM også kunne danne en solid plattform for rutiner og 

dokumentasjon på innkjøpsområdet. Det som imidlertid oppleves som en svakhet er de 

tilbakemeldinger enhetsledere gir omkring kompetanse og konkrete utfordringer de har 

omkring kjøp av varer og tjenester. Det ble blant annet pekt mot forståelse av rammeavtaler, 

økonomiske vurderinger i forhold til konkrete valg ved kjøp av varer og tjenester samt 

manglende rammeavtaler på viktige tjenesteområder. 

For at internkontroll skal gis nødvendig oppmerksomhet er det avgjørende at den øverste 

administrative ledelse adresserer internkontroll fortrinnsvis i sitt møte med ledere hvor det 

videre arbeidet med implementering starter. I revisjonens intervjuer oppleves det i denne 

forbindelse som en svakhet at ingen av de enhetsledere som er intervjuet opplever at det er 

etablert forventninger til internkontroll på innkjøpsområdet.  
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4.2. ANDRE PROBLEMSTILLING 

2) I hvilken grad tilfredsstiller Birkenes kommune lov om offentlige anskaffelser når 

det gjelder krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi? 

4.2.1. REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de krav, normer og/ eller standarder som kommunen skal 

revideres/vurderes i forhold til, og som er utledet av autorative kilder. 

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) er gjeldende for anskaffelser av varer, tjenester og 

bygge- og anleggsarbeider. Alle anskaffelser som er lik eller overstiger kr. 100.000,- ekskl. 

mva. er omfattet av loven og tilhørende forskrift, anskaffelsesforskriften (FOA). Lovens 

formål fremkommer i § 1 hvor det sies at «Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets 

ressurser». Videre fremkommer det av § 1 at loven «…skal også bidra til at det offentlige 

opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en 

samfunnstjenlig måte».19  

LOA § 4 stiller opp fem grunnleggende prinsipper som oppdragsgiver skal opptre i samsvar 

med i anskaffelsesprosessen. De gjeldende prinsippene er konkurranse, likebehandling, 

forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Prinsippene har i hovedsak to 

funksjoner i anskaffelsesprosessen; «Danne selvstendig grunnlag for plikter og rettigheter for 

oppdragsgivere og leverandører» og fungere «som momenter ved tolkningen av 

enkeltbestemmelser i anskaffelsesregelverket».20 

Prinsippet om konkurranse gjør at det ikke er nok å ta kontakt med kun én leverandør, og kan 

derfor kun oppfylles ved at oppdragsgiver henvender seg direkte til flere leverandører eller 

ved å kunngjøre konkurransen. Ved anskaffelser under nasjonal terskelverdi er kunngjøring 

frivillig. I visse særegne tilfeller vil det kunne være anledning til å tildele prosjekter uten å 

gjennomføre en konkurranse på forhånd, men dette må være hjemlet i lov eller forskrift.21 

Likebehandlingsprinsippet har til hensikt å avverge all forskjellsbehandling av leverandører, 

og prinsippet om etterprøvbarhet tilsier skriftlighet i anskaffelsesprosessen. Det sistnevnte 

prinsippet kan knyttes opp mot krav til dokumentasjon, hvor oppdragsgiver er pliktig til å 

oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i 

anskaffelsesprosessen og hvor vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen skal 

nedtegnes eller samles i en protokoll. Sammen med protokollen vil dokumentasjon som 

konkurransegrunnlag, tilbud og referater fra møter i anskaffelsesprosessen være sentrale for å 

sikre reell etterprøvbarhet.22 Prinsipp om forutberegnelighet innebærer at 

                                                                 
19 LOV-2016-06-17-73 Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven) Heretter LOA 
20 Regjeringen.no – Offentlige anskaffelser «Grunnleggende prinsipper». Nærings- og fiskeridepartementet 
21 Regjeringen.no – Offentlige anskaffelser «Del 1 anskaffelser». Nærings- og fiskeridepartementet 
22 Goller, M., Christophersen K. B., Ekre, O. H., Gulsvik, A. A., Kreyberg, K., Neslein, K. Ø., Thommessen, K. N. & 
Werner L. C. (2017).  Anskaffelsesrett i et nøtteskall. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. 
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anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar for leverandørene og at det videre skal sikre 

åpenhet om alle stadier i prosessen. Forholdsmessighetsprinsippet omhandler at 

oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsens 

art, omfang, verdi og kompleksitet. 23   

Anskaffelsesforskriften består av seks deler og fem vedlegg, hvor fem av de seks delene 

omhandler ulike anvendelsesområder. Forskriftens del I gjelder for alle anskaffelser som er 

omfattet av lovverket. Del II gjelder for anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men som ikke 

overstiger EØS-terskelverdi. Del III gjelder for anskaffelser lik eller de som overstiger EØS-

terskelverdi. Kontrakter om helse og sosialtjenester, samt plan- og designkonkurranser har 

egne bestemmelser og er beskrevet i forskriftens del IV og V.  

FOA omhandler gitte bestemmelser om beregning av anskaffelsens anslåtte verdi, jfr. § 5-4. 

Etter denne bestemmelsen skal oppdragsgiver beregne anskaffelsens verdi på grunnlag av et 

anslag over den samlede betalingen ekskl. mva., inkludert enhver form for opsjon som er 

fastsatt i anskaffelsesdokumentene. Videre skal beregningen være forsvarlig på tidspunktet for 

kunngjøringen av konkurransen. Der plikt om kunngjøring ikke gjelder, skal beregningen 

være forsvarlig på det tidspunktet oppdragsgiver innleder anskaffelsesprosessen. I de tilfeller 

der oppdragsgiveren består av flere atskilte driftsenheter, sies det i forskriften at «den samlede 

anslåtte verdien for alle driftsenhetene legges til grunn for beregningen. Dette gjelder likevel 

ikke når en driftsenhet selv er ansvarlig for sine anskaffelser eller visse kategorier 

anskaffelser»24, eksempelvis en videregående skole. Etter forskriftens § 5-4 (4) skal 

oppdragsgiveren ikke velge beregningsmåte eller dele opp en kontrakt med det formål å unnta 

kontrakten fra forskriften.  

For anskaffelser over kr. 100.000 eksl. mva gjelder krav til protokollføring, samt 

skatteattester, jf. FOA §§ 7-1 og 7-2. Videre stilles det krav til å oppbevare dokumentasjon 

som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen, jfr. FOA § 7-1 

(1). Samlede enkeltinnkjøp er også viktig å ta hensyn til, da anskaffelser som skal ses under 

ett kan overstige kr. 100.000 og derfor være omfattet av lovverket.  

 

Nytt lovverk gjeldende fra 1. januar 2017 

Et nytt lovverk for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017, og gjelder for 

anskaffelser som utføres etter dette tidspunktet. En av hovedforskjellene i det nye 

anskaffelsesregelverket er en økning i nasjonal terskelverdi. Den tidligere terskelverdien på 

kr. 500.000,- endres til en ny nasjonal terskelverdi på kr 1,1 millioner. Ved at terskelverdien 

økes vil gjennomføring av en rekke anskaffelsesprosesser bli forenklet ettersom et økt antall 

anskaffelser vil falle inn under del I i forskriften. Videre er det nye bestemmelser knyttet til 

                                                                 
23 Regjeringen.no – Offentlige anskaffelser «Grunnleggende prinsipper». Nærings- og 
fiskeridepartementet 
24 FOR-2016-08-12-974 Forskrift om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesforskriften) 
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antall ledd i leverandørkjeden, hvor antallet er begrenset til maks to ledd. Den sistnevnte 

bestemmelsen gjelder kun ved bygge- og anleggsarbeider og renhold.  

Drøftelsen av krav til konkurranse kan variere i større grad med en høyere terskelverdi. 

Kravet innebærer at oppdragsgiver må gjøre anskaffelsen kjent for et rimelig antall 

leverandører. Hva som er et rimelig antall må drøftes opp mot verdien og omfanget av 

kontrakten og kompleksiteten og arten av anskaffelsen, og derfor kan eksempelvis 

anskaffelser til en verdi av kr. 1 million kreve tilbud fra flere leverandører enn en anskaffelse 

til kr. 500.000,-. 

 Terskelverdi Kunngjøring Krav 

Lovverk 

gjeldende til og 

med 31.12.2016 

Kr 500.000,- Det er ingen krav 

til kunngjøring 

under 

terskelverdi. 

Krav til protokoll.  

Dokumentasjonsplikt. 

Grunnleggende prinsipper. 

Krav til beregning av anskaffelsens 

anslåtte verdi. 

Lovverk 

gjeldende fra 

01.01.2017 

Kr 1.100.000,- Det er ingen krav 

til kunngjøring 

under 

terskelverdi. 

Krav til protokoll. 

Dokumentasjonsplikt. 

Grunnleggende prinsipper. 

Krav til beregning av anskaffelsens 

anslåtte verdi. 

TABELL 1: Krav til anskaffelser over kr. 100.000 eksl. mva, men under nasjonal terskelverdi. 

 

4.2.2. FAKTA 

For å undersøke om krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi overholdes, har 

revisjonen tatt utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon tilknyttet utplukket som er nærmere 

beskrevet under rapportens metodedel. I henhold til anskaffelsesforskriften har oppdragsgiver 

dokumentasjonsplikt, og skal «… oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å 

begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen», og «… vesentlige forhold for 

gjennomføringen av anskaffelsen skal nedtegnes eller samles i en protokoll», jfr. FOA § 7-1 

(1-3). Dette innebærer blant annet dokumentasjon som beskriver kjøpsobjektet eller tjenesten, 

anslått verdi, beskrivelse av konkurransen og hvordan krav til konkurranse er overholdt. Krav 

til konkurranse gjelder så langt det er mulig, og kun unntaksvis kan oppdragsgiver foreta 
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direkte anskaffelse uten konkurranse. Dette kan for eksempel være i tilfeller hvor det kun 

foreligger en leverandør i markedet25.  

Ettersom anskaffelsesprotokollen bør beskrive konkurransen knyttet til anskaffelsen, har 

revisjonen etterspurt protokoll ved alle de undersøkte enkeltanskaffelsene. Revisjonen har 

også etterspurt eventuelt andre dokumenter som underbygger forhold i anskaffelsesprosessen. 

Gjennomgang av dokumentasjonen har vært vesentlig for å besvare rapportens 

problemstilling 2. Revisjonen vil videre presisere at det i denne forvaltningsrevisjonen er sett 

kommunens tjenesteenheter hver for seg slik at det i best mulig grad er mulig å avdekke 

eventuelle kompetansegap knyttet til overholdelse av lover og regler på innkjøpsområdet. Det 

foretatte utplukket av anskaffelser er også gjennomført med dette som utgangspunkt. 

Utplukket består da av anskaffelser foretatt av ulike enheter i kommunen, men med noe 

overrepresentasjon knyttet til Drift. Det er også viktig å presisere at alle enheter anses som 

selvstendige hvor ansvar for anvisning er delegert fra rådmannen.  

I de tilfellene revisjonen ikke mottok tilstrekkelig dokumentasjon ble en ny forespørsel sendt 

ut. Dette til tross for at første forespørsel etterspurte konkret hvilken dokumentasjon som var 

nødvendig for å underbygge krav til konkurranse. 

Utplukk av anskaffelser foretatt i 2016 

Nedenfor vil et utplukk av anskaffelser foretatt i 2016 bli presentert. Her vil revisjonen også 

presentere den dokumentasjon som er forelagt og som kan underbygge at krav til konkurranse 

er overholdt. I denne dokumentasjonsinnhentingen har revisjonen ansett protokoll som 

tilstrekkelig for å underbygge krav til konkurranse. Datering og signering av protokollen vil 

da være vesentlig for å underbygge at protokollen faktisk er skrevet i tilknytning til 

anskaffelsesprosessen og ikke i tilknytning til revisjonens etterspørsel av dokumentasjon. Om 

det ikke eksisterer protokoll har revisjonen etterspurt dokumentasjon som kan beskrive om 

konkurranseprinsippet er overholdt, da spesielt dokumentasjon av hva som anskaffes, 

innhenting av tilbud og leverte tilbud. I de tilfeller revisjonen ikke har mottatt tilstrekkelig 

dokumentasjon og hvor det ikke er beskrevet at det ikke eksisterer ytterligere dokumentasjon, 

har revisjonen foretatt en ny forespørsel, «forespørsel nummer to». Dette er for å minimere 

risiko for at tilsender av dokumentasjon misforstår hva som er tilstrekkelig dokumentasjon for 

å dokumentere at konkurranseprinsippet er overholdt. I ett tilfelle er det også etterspurt 

dokumentasjon en tredje gang. 

 

1. Anskaffelsen gjelder: kjøp av tjenester fra Myklebostad Pleieheim, 2016  

Anskaffelsens verdi: kr. 438 660,- 

Revisjonen rettet i sin forespørsel om dokumentasjon anmodning om oversendelse av 

protokoll knyttet til anskaffelsen. I korrespondanse med nåværende enhetsleder som ble 

utpekt som kontaktperson for kjøpet av tjenesten fremkommer det opplysninger om at det 

                                                                 
25 Regjeringen.no – Offentlige anskaffelser «Grunnleggende prinsipper». Nærings- og fiskeridepartementet 



  28 

 

ikke ble gjennomført en konkurranse forut for anskaffelsen. Dette begrunnes med at enheten 

var i en «prekær situasjon hvor vi ikke hadde mulighet til å gi pasienten et forsvarlig faglig 

tilbud». Det ble gjort en vurdering hvor det ble konkludert med at det ikke var tid til å 

gjennomføre en anbudskonkurranse.  

 

Vurderinger knyttet til opphold ble tatt på grunnlag av samtaler med 2. linjetjeneste og 

kommuneoverlege. Kontrakt mellom Birkenes kommune og Myklebostad pleieheim ble 

signert av daværende helse og velferdssjef og leder av pleieheimen. Kontrakten ble inngått 

med oppstart den 16. februar 2015 og oppholdsbetaling utgjorde kr 140 000,- pr måned. 

Kontrakten ble sagt opp fra Birkenes kommune sin side med virkning fra 15. mars 2016.  

 

Det foreligger ikke protokoll knyttet til kjøpet av tjenesten. Det foreligger ikke 

dokumentasjon som underbygger krav til konkurranse. 

 

Revisjonen gjør oppmerksom på at kontrakt mellom Birkenes kommune og Myklebostad 

pleieheim er unntatt offentlighet jfr. offentlighetsloven § 13, jf.Fvl. § 13. 

 

2. Anskaffelsen gjelder: kjøp av tjenester fra Unisport Scandinavia as, 2016  

Anskaffelsens verdi: kr. 334 400,- 

Revisjonen er av enhetsleder som er utpekt som kontaktperson for anskaffelsen forelagt 

dokumentasjon som viser at det ble forespurt tilbud fra to leverandører som begge oversendte 

pristilbud. I forelagte dokumentasjon fremkommer det at innkjøpet omhandler en ballbinge. 

Innhenting av tilbud fra to leverandører må anses å være tilfredsstillende all den tid dette er 

snakk om en vare som leveres av et begrenset antall leverandører, noe enhetsleder også peker 

på i sin redegjørelse. 

Revisjonen har ikke blitt forelagt anskaffelsesprotokoll for kjøpet av varen. Forelagt 

dokumentasjon indikerer at valgte leverandør ble foretrukket på grunn av laveste pris, men i 

mangel på protokoll som kan forklare dette er det kun en antagelse. Det ble også levert 

enkelte tilleggstjenester for opparbeidelsen av ballbingen i form av elektroarbeider, 

grunnarbeid og betong. Foruten betong som hadde verdi under kr 100 000,- ble rammeavtaler 

nyttet til dette. 

Det foreligger ikke protokoll knyttet til kjøpet av tjenesten. Det foreligger 

dokumentasjon som underbygger krav til konkurranse. 

 

3. Anskaffelsen gjelder: kjøp av tjenester fra Konstali Helsenor as, 2016  

Anskaffelsens verdi: kr. 203 831,- 

Forespørsel om dokumentasjon ble for denne anskaffelsen rettet til enhetsleder for 

hjemmetjenesten. I e-post gjør enhetsleder rede for forhold omkring anskaffelsen og hvilke 
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betingelser som lå til grunn for anskaffelsen som omhandlet innleie av vikarer for å dekke 

sommerturnusen i hjemmetjenesten.  

 

Det fremkommer av nevnte e-post at vikarbyråene kommunen hadde rammeavtale med ikke 

kunne levere vikarer på det aktuelle tidspunktet i 2016 og at det derfor ble besluttet å benytte 

Konstali Helsenor as i dette tilfellet.  

 

Det foreligger ikke protokoll knyttet til kjøpet av tjenesten. Det foreligger ikke 

dokumentasjon som underbygger krav til konkurranse knyttet til anskaffelsen. 

 

4. Anskaffelsen gjelder: kjøp av tjenester fra Mja Maler og gulvbelegg as, 2016  

Anskaffelsens verdi: kr. 196 266,- 

Revisjonen er i forbindelse med denne anskaffelsen forelagt et svært omfangsrikt 

datamateriale som viser at oppdraget knyttet seg til malerarbeider ved Birkeland skole. I 

korrespondanse og samtaler med kontaktperson i Birkenes kommune ble det informert om at 

det var et eksternt konsulentselskap involvert i anskaffelsesprosessen og det blir pekt på at det 

var dette konsulentselskapet som var ansvarlig for å dokumentere anskaffelsen. Revisjonen 

fremholder i denne forbindelse at det er kommunen som oppdragsgiver som skal sikre at 

tilstrekkelig dokumentasjon blir utarbeidet og forsvarlig håndtert for eventuelt innsyn. 

Oversendt dokumentasjon har skapt noe forvirring da det ikke foreligger en 

anskaffelsesprotokoll som beskriver forhold omkring valg av leverandør. Slik revisjonen har 

forstått prosessen gjennom samtaler med kontaktperson så ble anskaffelsen kunngjort som en 

åpen anbudskonkurranse. Av forelagt åpningsprotokoll viser denne at det kom inn anbud fra 

to tilbydere. I samtaler med kontaktperson og tredjepart (konsulentselskap) har det kommet 

frem avklarende informasjon at et av firmaene som leverte anbud på malerarbeid hadde 

binding opp mot et annet firma som konkurrerte på et annet leveranseområde i 

totalentreprisen. Bindingen innebar at hvis det andre firmaet ikke fikk anbudet så frafalt også 

anbudet på malerarbeidet. Gjennom forelagt dokumentasjon registrerer revisjonen at det ikke 

forelå reell konkurranse for MJA Maler og gulvbelegg as i denne konkrete anskaffelsen. 

Nødvendigheten av ulike avklaringer, telefonsamtaler og e-post korrespondanser synliggjør 

mangelen på dokumentasjon i form av protokoll som enkelt kunne ha forklart disse 

forholdene. 

 

Det foreligger ikke protokoll knyttet til kjøpet av tjenesten. Det foreligger 

dokumentasjon som underbygger krav til konkurranse. 
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5. Anskaffelsen gjelder: kjøp av tjenester fra Fagmaleren Fred Thorsen og sønn as, 2016  

Anskaffelsens verdi: kr. 167 600,- 

Revisjonen er av kontaktperson i Birkenes kommune forelagt dokumentasjon som viser at 

arbeidet knytter seg til legging av gulvflis i kantine og trapp på Birkenes kommunehus.  

Det fremgår i korrespondanse med kontaktperson at det ble sendt ut forespørsel til tre 

leverandører hvorpå kommunen mottok tilbud fra leverandørene. Slik revisjonen forstår 

kontaktperson var pris avgjørende for valg av leverandør, men det oppstod i denne forbindelse 

en misforståelse som følge av priser med og uten merverdiavgift. Valg av leverandør ble 

således ikke gjort på grunn av laveste pris. Det fremgår i forklaring fra kontaktperson at slike 

feil ikke lenger har samme risiko for å oppstå som følge av innføring av elektronisk 

saksbehandling knyttet til innkjøp. 

Det foreligger ikke protokoll knyttet til kjøpet av tjenesten. Det foreligger 

dokumentasjon som underbygger krav til konkurranse. 

 

6. Anskaffelsen gjelder: kjøp av tjenester fra Ole Christian Aas, 2016  

Anskaffelsens verdi: kr. 224 120,- 

Anskaffelsen omhandler kjøp av tjenester for vintervedlikehold av kommunale veier (rode 

11). Revisjonen er av kontaktperson i Birkenes kommune forelagt dokumentasjon som viser 

inngått avtale mellom leverandør og kommunen, samt konkurransegrunnlaget for 

anskaffelsen.  

Det forelagte konkurransegrunnlaget fra 2012 er omfattende og gjelder totalt 13 roder i 

kommunen. Konkurransen er kunngjort på Doffin og har ikke en anslått totalverdi, men det er 

imidlertid gitt en erfaringsbasert kostnad for kommunens utgifter til 

vintervedlikeholdsoppgaver de siste år og i gjennomsnitt utgjør dette kr 2,2 millioner kroner. 

Revisjonen er ikke forelagt anskaffelsesprotokoll eller annen dokumentasjon som kan si noe 

om på hvilket grunnlag Ole Christian Aas er foretrukket eller om det har eksistert konkurranse 

på tildelt rode nr 11. Det fremgår av konkurransegrunnlag at kriterier for valg av tilbud 

(tildelingskriterier) er «pris, kvalitet på utstyr og organisasjon – erfaring». 

Revisjonen gjør oppmerksom på at kontaktperson i Birkenes kommune ikke er samme person 

som hadde ansvaret for anskaffelsen gjort i 2012. 

 

Det foreligger ikke protokoll knyttet til kjøpet av tjenesten. Det foreligger 

dokumentasjon som underbygger krav til konkurranse. 
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7. Anskaffelsen gjelder: kjøp av tjenester fra Monica Bakken logoped Mnll, 2016  

Anskaffelsens verdi: kr. 239 882,- 

I korrespondanse med kontaktperson utpekt av Birkenes kommune fremkommer det at 

kontaktperson ikke var involvert i anskaffelsen og således ikke har inngående kunnskap om 

anskaffelsesprosessen.  

Kontaktperson har imidlertid gjort noen forespørsler knyttet til anskaffelsen og det fremgår av 

korrespondanse at det sannsynligvis ikke foreligger noen avtale med logopeden og heller ikke 

dokumentasjon som kan underbygge konkurranse.  

Kontaktperson peker på at det er vanskelig å skaffe logoped for små kommuner i 

utgangspunktet og at kommunen var glad for at de i det hele tatt fikk tak i en logoped.  

Det foreligger ikke protokoll knyttet til kjøpet av tjenesten. Det foreligger ikke 

dokumentasjon som underbygger krav til konkurranse knyttet til anskaffelsen. 

 

8. Anskaffelsen gjelder: kjøp av tjenester fra Multico V/ Lars Gunnar Retterholt, 2016  

Anskaffelsens verdi: kr. 323 412,- 

Anskaffelsen omhandler kjøp av tjenester for vintervedlikehold av kommunale veier (rode 6). 

Revisjonen er av kontaktperson i Birkenes kommune forelagt dokumentasjon som viser 

inngått avtale mellom leverandør og kommunen konkurransegrunnlaget for anskaffelsen.  

Det forelagte konkurransegrunnlaget fra 2012 er omfattende og gjelder totalt 13 roder i 

kommunen. Konkurransen er kunngjort på Doffin og har ikke en anslått totalverdi, men det er 

imidlertid gitt en erfaringsbasert kostnad for kommunens utgifter til 

vintervedlikeholdsoppgaver de siste år og i gjennomsnitt utgjør dette kr 2,2 millioner kroner   

Revisjonen er ikke forelagt anskaffelsesprotokoll eller annen dokumentasjon som kan si noe 

om på hvilket grunnlag Multico er foretrukket eller om det har eksistert konkurranse på tildelt 

rode nr 6. Det fremgår av konkurransegrunnlag at kriterier for valg av tilbud 

(tildelingskriterier) er «pris, kvalitet på utstyr og organisasjon – erfaring». 

Revisjonen gjør oppmerksom på at kontaktperson i Birkenes kommune ikke er samme person 

som hadde ansvaret for anskaffelsen gjort i 2012. 

Det foreligger ikke protokoll knyttet til kjøpet av tjenesten. Det foreligger 

dokumentasjon som underbygger krav til konkurranse. 

 
Utplukk av anskaffelser foretatt i 2017  

Nedenfor vil et utplukk av anskaffelser foretatt i 2017 bli presentert. Metode for 

dokumentasjonsinnhenting har foregått på samme måte som for dokumentasjonsinnhenting av 

anskaffelser foretatt i 2016. Revisjonen har omtalt endringer i loven fra 1. januar 2017 og 



  32 

 

disse danner følgelig grunnlag for gjennomgangen i 2017. Det gjøres oppmerksom på at 

forskriftens § 7-1 legges til grunn for dokumentasjonsplikt. 

 

1. Anskaffelsen gjelder: kjøp av varer fra Birkenes byggsenter, 2017  

Anskaffelsens verdi: kr. 314 222,- 

Ved gjennomgangen av leverandørstatistikk for kjøp av varer og tjenester i Birkenes 

kommune fremkommer det at kommunen totalt anskaffer varer fra Birkenes byggsenter for 

ca. kr 380 000,- både i 2016 og 2017. Dette utløser et krav om konkurranse. Over tid må det 

være rimelig å stille spørsmål ved om dette er varer som bør omhandles av en rammeavtale 

sett opp mot nasjonal terskelverdi (kr 1,1 millioner). 

I forespørsel til Birkenes kommune ble kjøp av varer fra Birkenes byggsenter avgrenset til å 

gjelde kjøp anvist mot enhet for teknisk drift som står for en vesentlig del av kjøpsvolum i 

kroner. I 2017 anskaffet enhet for teknisk drift varer fra byggsenteret på totalt kr 314 222,- 

fordelt på drift og investering. 

Utpekt kontaktperson i Birkenes kommune har i e-post redegjort for de kjøp som er gjort hos 

byggsenteret og erkjenner at det ikke foreligger noen innkjøpsavtale med Birkenes 

byggsenter. Kontaktperson peker på at det har vært naturlig å bruke byggsenteret på grunnlag 

av praktiske hensyn som nærhet.   

Revisjonen er ikke forelagt dokumentasjon som kan underbygge krav til konkurranse 

for anskaffelsen. 

 

2. Anskaffelsen gjelder: kjøp av tjenester fra Sørlandets Trefelling as, 2017  

Anskaffelsens verdi: kr. 627 219,- 

Anskaffelsen omhandler kjøp av tjenester for vintervedlikehold av kommunale veier (rode 2 

og 3). Revisjonen er av kontaktperson i Birkenes kommune forelagt dokumentasjon som viser 

inngått avtale mellom leverandør og kommunens konkurransegrunnlag for anskaffelsen.  

Det forelagte konkurransegrunnlaget fra 2012 er omfattende og gjelder totalt 13 roder i 

kommunen. Konkurransen er kunngjort på Doffin og har ikke en anslått totalverdi, men det er 

imidlertid gitt en erfaringsbasert kostnad for kommunens utgifter til 

vintervedlikeholdsoppgaver de siste år og i gjennomsnitt utgjør dette kr 2,2 millioner kroner   

Revisjonen er ikke forelagt anskaffelsesprotokoll eller annen dokumentasjon som kan si noe 

om på hvilket grunnlag Sørlandets trefelling er foretrukket eller om det har eksistert 

konkurranse på tildelte, rode nr 2 og 3. Det fremgår av konkurransegrunnlag at kriterier for 

valg av tilbud (tildelingskriterier) er «pris, kvalitet på utstyr og organisasjon – erfaring». 

Revisjonen gjør oppmerksom på at kontaktperson i Birkenes kommune ikke er samme person 

som hadde ansvaret for anskaffelsen gjort i 2012. 
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Det foreligger ikke protokoll knyttet til kjøpet av tjenesten. Det foreligger 

dokumentasjon som underbygger krav til konkurranse. 

 

3. Anskaffelsen gjelder: kjøp av tjenester fra John Olav Fidje, 2017  

Anskaffelsens verdi: kr. 238 279,- 

Anskaffelsen omhandler kjøp av tjenester for vintervedlikehold av kommunale veier (rode 7). 

Revisjonen er av kontaktperson i Birkenes kommune forelagt dokumentasjon som viser 

inngått avtale mellom leverandør og kommunen konkurransegrunnlaget for anskaffelsen.  

Det forelagte konkurransegrunnlaget fra 2012 er omfattende og gjelder totalt 13 roder i 

kommunen. Konkurransen er kunngjort på Doffin og har ikke en anslått totalverdi, men det er 

imidlertid gitt en erfaringsbasert kostnad for kommunens utgifter til 

vintervedlikeholdsoppgaver de siste år og i gjennomsnitt utgjør dette kr 2,2 millioner kroner. 

Revisjonen er ikke forelagt anskaffelsesprotokoll eller annen dokumentasjon som kan si noe 

om på hvilket grunnlag John Olav Fidje er foretrukket eller om det har eksistert konkurranse 

på tildelte rode 7. Det fremgår av konkurransegrunnlag at kriterier for valg av tilbud 

(tildelingskriterier) er «pris, kvalitet på utstyr og organisasjon – erfaring». 

Revisjonen gjør oppmerksom på at kontaktperson i Birkenes kommune ikke er samme person 

som hadde ansvaret for anskaffelsen gjort i 2012. 

Det foreligger ikke protokoll knyttet til kjøpet av tjenesten. Det foreligger 

dokumentasjon som underbygger krav til konkurranse. 

 

4. Anskaffelsen gjelder: kjøp av tjenester fra Aas Laft & Bygg, 2017  

Anskaffelsens verdi: kr. 102 200,- 

Anskaffelsen omhandler kjøp av tjenester for vintervedlikehold av kommunale veier (rode 

12). Revisjonen er av kontaktperson i Birkenes kommune forelagt dokumentasjon som viser 

inngått avtale mellom leverandør og kommunen konkurransegrunnlaget for anskaffelsen.  

Det forelagte konkurransegrunnlaget fra 2012 er omfattende og gjelder totalt 13 roder i 

kommunen. Konkurransen er kunngjort på Doffin og har ikke en anslått totalverdi, men det er 

imidlertid gitt en erfaringsbasert kostnad for kommunens utgifter til 

vintervedlikeholdsoppgaver de siste år og i gjennomsnitt utgjør dette kr 2,2 millioner kroner   

Revisjonen er ikke forelagt anskaffelsesprotokoll eller annen dokumentasjon som kan si noe 

om på hvilket grunnlag Aas laft og bygg er foretrukket eller om det har eksistert konkurranse 

på tildelte rode 12. Det fremgår av konkurransegrunnlag at kriterier for valg av tilbud 

(tildelingskriterier) er «pris, kvalitet på utstyr og organisasjon – erfaring». 

Revisjonen gjør oppmerksom på at kontaktperson i Birkenes kommune ikke er samme person 

som hadde ansvaret for anskaffelsen gjort i 2012. 
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Det foreligger ikke protokoll knyttet til kjøpet av tjenesten. Det foreligger 

dokumentasjon som underbygger krav til konkurranse. 

 

5. Anskaffelsen gjelder: kjøp av tjenester fra Nils O Birkeland, 2017  

Anskaffelsens verdi: kr. 193 979,- 

Kontaktperson i Birkenes kommune har i e-post oversendt kontrakt for inngått avtale med 

Nils O Birkeland knyttet til leie av lokal for biblioteket på Birkeland. 

I korrespondanse erkjennes det at det ikke er mulig å skaffe til veie dokumentasjon som kan 

underbygge krav til konkurranse. Kontrakten som dokumenterer leieforholdet er forelagt 

revisjonen og viser at denne ble revidert i 2004 og har siden den gang har fulgt 

indeksreguleringer hvert andre år med basis i konsumprisindeksen.  

Enhetsleder som er kontaktperson i Birkenes kommune var ikke en del av anskaffelsen da 

siste leiekontrakt ble revidert og forlenget i 2004, men peker på at det ikke foreligger andre 

aktuelle lokaler i sentrum som kan huse et bibliotek.  

Leie av eksisterende bygg eller eiendom er i henhold til FOA § 2-4.  

Det foreligger ikke protokoll knyttet til kjøpet av tjenesten.  

 

6. Anskaffelsen gjelder: kjøp av tjenester fra Kaja Eiendom as, 2017  

Anskaffelsens verdi: kr. 112 000,- 

Revisjonen er i korrespondanse med kontaktperson i Birkenes kommune forelagt kontrakt 

som viser at anskaffelsen knytter seg til leie av lokaler for kirkekontoret på Birkeland. 

Leie av eksisterende bygg eller eiendom er i henhold til FOA § 2-4.  

Det foreligger ikke protokoll knyttet til kjøpet av tjenesten.  

 

7. Anskaffelsen gjelder: kjøp av tjenester fra Norconsult, 2017  

Anskaffelsens verdi: kr. 188 214,- 

I korrespondanse med utpekt kontaktperson i Birkenes kommune er det oversendt 

dokumentasjon som viser at anskaffelsen knytter seg til Myrane trafikkareal.  

I e-post fremgår det at prosjektet i vesentlig grad var prosjektert og at anskaffelsens verdi i så 

tilfelle medførte at det kun ble etterspurt tilbud fra to tilbydere hvor Norconsult ble gitt 

oppdraget.  

Revisjonen har gått nærmere inn på oversendte tilbud fra tilbydere og registrerer at tilbud på 

anskaffelsen i utgangspunktet var under kr 100 000,- Det fremgår imidlertid i korrespondanse 

fra kontaktperson at tvist mellom byggherre og utførende samt uforutsette endringer og 

prosjektets kompleksitet medførte endringer i vederlag. 
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Det foreligger ikke protokoll knyttet til kjøpet av tjenesten. Det foreligger 

dokumentasjon som underbygger krav til konkurranse. 

 

8. Anskaffelsen gjelder: kjøp av tjenester Helse leverandøren fra, 2017  

Anskaffelsens verdi: kr 120 377,- 

Revisjonen har i flere omganger hatt korrespondanse og dialog med enhetsleder som foretok 

kjøpet av tjenestene fra Helse leverandøren i 2017. 

Revisjonen er forelagt dokumentasjon som viser at enhetsleder etterspurte tilbud på vikarer 

fra fire ulike leverandører knyttet til ferievikarer sommeren 2017. Gjeldende anskaffelse 

knyttet seg imidlertid ikke til noen av de forespurte leverandørene, men en øvrig leverandør 

hvor gjeldende vikarmegler har hatt et samarbeid med kommunen tidligere. 

I forelagt dokumentasjon fremgår det at kommunen tidligere har hatt rammeavtaler knyttet til 

innleie av vikarer innen helse og omsorg, men at disse er utløpt. Korrespondanse som er 

forelagt revisjonen viser også at enhetsleder har etterspurt nye rammeavtaler, men at 

innkjøpssamarbeidet har utsatt arbeidet med disse til 2019.  

I sin begrunnelse for valg av Helse leverandøren viser enhetsleder til sine erfaringer hvor 

utfordringer knyttet til kompetanse har vært en sentral problemstilling. Videre er det ifølge 

enhetsleder et tillitsforhold til leverandør med hensyn til kvalitet på både service, men også 

tjenester. Enhetsleder har vekslet noe på hvilken leverandør som er foretrukket fra gang til 

gang, mens valget denne gang falt på Helse leverandøren.  

 

Det foreligger ikke protokoll knyttet til kjøpet av tjenesten. Det foreligger ikke 

dokumentasjon som underbygger krav til konkurranse. 

 

4.2.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Ved vurdering om krav til konkurranse er overholdt ser revisjonen det nødvendig å se dette 

prinsippet i sammenheng med de fire andre prinsippene som lovverket fastsetter. Lovverkets 

bestemmelser om oppdragsgivers krav til å oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å 

begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen, jfr. FOA § 7-1 (1), er også vesentlig å 

ta hensyn til i denne vurderingen.  

Ved å kun ta hensyn til den dokumentasjonen som kan referere til anskaffelsesprosessen og 

rimelig tid etter anskaffelsen, oppfyller 9 av 14 (16 (2 unntak, leie av eiendom)) anskaffelses-

prosesser som er undersøkt kravet til konkurranse. I denne vurderingen er det tatt stilling til at 

dokumentasjon i vesentlig grad beskriver konkurransen. Slike forhold er antall aktører som 

oppdragsgiver har etterspurt tilbud fra og antall leverte tilbud. 
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Når det kommer til dokumentasjon, som i seg selv kan gi en god beskrivelse av hvorfor 

kommunen har gjort sine valg av leverandører, er det vesentlige mangler. Det er ikke i noen 

av de undersøkte anskaffelsene i 2016 forelagt protokoll som kan danne grunnlag for 

etterprøvbarhet for anskaffelsen. Etter revisjonens vurdering er dette en vesentlig svakhet som 

igjen kan lede tilbake til den kompetanse, eller manglende sådan, som eksisterer blant ledere 

med anvisermyndighet i Birkenes kommune. Når det gjelder forventninger omkring krav til 

dokumentasjon i 2017 er det ingen av de åtte utplukkene som i noen som helst grad har 

dokumentasjon som kan gi et svar på hvorfor leverandøren er valgt. Nær alle begrunnelser 

omkring valg av leverandør er gitt per e-post etter revisjonens forespørsel, men er ikke 

dokumentert i forbindelse med selve anskaffelsesprosessen. 

I de tilfeller hvor det kun er vurdert tilbud fra én leverandør og det er begrunnet med at det er 

forhold som gjør det rimelig å velge en spesiell leverandør, så anser revisjonen det som 

avgjørende at det foreligger en protokoll eller annen dokumentasjon som kan underbygge 

dette, eller at det kan vises til unntak i lov om offentlige anskaffelser. Revisjonen gjør i denne 

forbindelse oppmerksom på at anskaffelser i form av kontrakter knyttet til leie av eksisterende 

bygninger eller annen fast eiendom jfr. § 2-4 er unntatt anskaffelsesloven og tilhørende 

forskrift. Det blir også i denne sammenheng stilt spørsmål fra revisjonen knyttet til 

kompetanse da det ikke er lagt til grunn et unntak i den korrespondanse vi har mottatt. Det er 

imidlertid gitt anbefalinger fra direktoratet for forvaltning og ikt (DIFI) at man allikevel 

holder seg til de grunnleggende prinsipper i anskaffelsesloven § 4 ved gjennomføring av 

leieprosesser.26 Dette er et syn revisjonen støtter og som forsterkes av at det i mindre 

kommuner kan være større risiko for manglende likebehandling ved at det er relativt få 

tilbydere innen de ulike vare- og tjenestesegmentene. 

Ved manglende dokumentasjon vedrørende en anskaffelse kan heller ikke oppdragsgiver 

påvise at likebehandlingsprinsippet er overholdt. Dette prinsippet kan ses i sammenheng med 

konkurranseprinsippet ved at det skal være likebehandling av aktører i anskaffelsesprosessen 

og at det skal stilles objektive og ikke-diskriminerende kriterier i konkurransen. Videre skal 

det ikke velges spesifikasjoner som begrenser konkurransen. Da det i flere av tilfellene ikke 

foreligger dokumentasjon, mangler det også informasjon om de ovennevnte forhold.  

 

  

                                                                 
26 https://www.anskaffelser.no/prosess/leie-av-eiendom 
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4.3. TREDJE PROBLEMSTILLING 

3) I hvilken grad etterlever Birkenes kommune gjeldende rammeavtaler ved innkjøp av 

varer og tjenester? 

4.2.1. REVISJONSKRITERIER 

Rammeavtaler er avtaler som har til formål å fastsette vilkårene for kontrakter som skal 

tildeles i løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder. 

Forskrift om offentlige anskaffelser omtaler i kapittel 26 rammeavtaler, dynamiske 

innkjøpsordninger og gjennomføring av innovasjonspartnerskap. Når det gjelder 

rammeavtaler skal oppdragsgiver følge forskriften ved inngåelse av en rammeavtale. Tildeling 

av kontrakter under en rammeavtale skal følge av prosedyrene i lovens §§ 26-2 eller 26-3 og 

oppdragsgiver kan ikke inngå rammeavtaler for mer enn fire år med mindre det foreligger 

særlige forhold. For revisjonen har det imidlertid ikke vært hensynet til hvordan rammeavtaler 

inngås, men heller i hvilken grad Birkenes kommune etterlever gjeldende rammeavtaler ved 

kjøp av varer og tjenester. Det vil ikke si at revisjonen ikke vil gjøre oppmerksom på forhold 

omkring rammeavtalene hvis det skulle forekomme brudd på eksisterende lover og 

bestemmelser, men fokuset har i tråd med problemstilling fortrinnsvis vært å undersøke 

forhold omkring bruken og erfaringer med rammeavtaler. 

En forutsetning for at revisjonen kan avdekke eventuelle brudd på overholdelse av 

rammeavtaler er at det foreligger en kjøpsplikt knyttet til avtalen. Dette kan være varierende 

fra avtale til avtale og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Inngåtte rammeavtaler mellom 

Birkenes kommune og de respektive leverandører danner et sentralt revisjonskriterie da det er 

disse avtalene innkjøpene skal vurderes opp mot. Vel så viktig vil det være å kunne gi et bilde 

av at innkjøp gjøres i tråd med gyldige rammeavtaler da disse har en begrenset varighet og 

kjøp fra leverandører uten forutgående konkurranse og som har utgåtte rammeavtaler med 

kommunen vil være å betrakte som et lovbrudd.  

Gjennom intervjuer med enhetsledere ble det også stilt spørsmål omkring rammeavtaler. De 

erfaringer enhetsledere har med bruken av rammeavtaler er også et viktig moment for å kunne 

belyse problemstillingen på en tilstrekkelig god måte. 

4.2.2. FAKTA 

Birkenes kommune har ulike tilnærminger til inngåelse av rammeavtaler. Gjennom 

innkjøpssamarbeidet mellom Birkenes og Kristiansand kommune tar Birkenes kommune del i 

flere felles rammeavtaler. Dette er rammeavtaler som i sin helhet er inngått av 

innkjøpstjenesten i Kristiansand kommune og revisjonen har ikke sett det hensiktsmessig å gå 

nærmere inn på disse avtalenes innhold og etterlevelse, men i større grad rettet et fokus mot 

de rammeavtaler som Birkenes kommune selv har inngått.   
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Revisjonen har i sin tilnærming til problemstilling tre foretatt et utvalg av fem rammeavtaler 

som etter revisjonens syn er av en viss betydning for de kjøp av varer og tjenester som har 

blitt gjort i Birkenes kommune i 2016 og 2017. 

 

Rammeavtale med Lillesand elektro 

Av forelagt dokumentasjon fremgår det at rammeavtalen med Lillesand elektro gjelder for 

elektrikertjenester avgrenset til arbeid med sterkstrøm S. Avtalen ble inngått og gjort 

gjeldende fra 15. januar 2016 med utløp 15. januar 2018. Det er etablert opsjon på forlengelse 

på 1+1 år. 

Revisjonen har gjort en overordnet gjennomgang av rammeavtalen og opplever denne som 

noe snever i den forstand at den ikke inneholder forhold omkring eksempelvis kjøpsplikt, 

priser og mangler underskrift. Det fremgår imidlertid fra avtalen at priser skal være i henhold 

til innsendte tilbud og at avtaleforholdet reguleres av bestemmelser som følger av 

tilbudsdokument, tildelingsbrev og utlysningen. Dette er dokumenter som ikke er forelagt 

revisjonen.  

På bakgrunn av forelagt leverandørstatistikk for 2016 og 2017 har revisjonen gjort et utplukk 

av to tilfeldige fakturaer knyttet til elektrotjenester levert til Birkenes kommune. Utplukket 

omhandler elektrotjenester fra andre leverandører for å kontrollere om Birkenes kommune 

overholder rammeavtalen.  

1. Birkeland elektro leverte i 2016 elektroarbeider knyttet til bygging av scene, Tobias 

Jorde. Revisjonen ba om oversendelse av faktura for tjeneste levert pålydende kr 

184 923. I forbindelse med utplukket ble revisjonen gjort oppmerksom på at arbeidet 

var utført basert på gavemidler fra privat giver som forutsatte at Birkeland elektro 

skulle nyttes.  

 

2. Skagerak elektro (faktura nr 97107) leverte i januar 2016 elektrotjenester til Birkenes 

kommuner for kr 63 204,-. Av faktura forelagt revisjonen fremgår det at arbeidet ble 

utført på Valstrand skole knyttet til et ventilasjonsanlegg. I korrespondanse med 

kontaktperson i Birkenes kommune fremgår det at arbeidet ble utført på et tidspunkt 

som det ikke forelå rammeavtale på elektroarbeider. Videre fremgår det at arbeidet 

med programmering av toppsystemet kun kan utføres av Skagerak elektro  

 

Rammeavtale med Holbæk Anlegg as 

Av forelagt dokumentasjon fremgår det at rammeavtalen med Holbæk anlegg as gjelder for 

gravetjenester. Avtalen ble inngått og gjort gjeldende fra 1. juli 2013 med utløp1. juli 2015. 

Det er etablert opsjon på forlengelse på 1+1 år. 

Revisjonen har gjort en overordnet gjennomgang av rammeavtalen og registrerer at det i dette 

tilfellet er innarbeidet priser i selve kontrakten og at arbeidet skal utføres etter regning basert 

på timepriser. Påslag for materialer og andre kostnader som bruk av underleverandører er 



  39 

 

oppgitt. Revisjonen er ikke forelagt avtalens vedlegg. Revisjonen kan ikke konkludere på 

spørsmålet om kontrakten medfører en kjøpsplikt, da dette ikke fremgår av avtaledokument. 

Holbæk anlegg as leverte i 2016 tjenester for kr 752 793, mens det i 2017 ble levert tjenester 

for kr 2 930 018. Konkurransegrunnlaget for rammeavtalen indikerer at oppdrag på 

rammeavtalen kan ha en verdi på ca kr 500 000 – 1 300 000. 

På bakgrunn av det relativt høye kjøpsvolumet i 2017 har revisjonen etterspurt to fakturaer fra 

2017 med høyeste beløp fakturert for å kontrollere om fakturering er i tråd med innholdet i 

avtalen mellom Birkenes kommune og Holbæk anlegg as. 

1. Forelagt faktura (faktura nr 2671) viser at arbeidet knytter seg til trafikkarealet på 

Myrane i mai 2017. Det er fakturert kr 741 776,- inklusive mva. Faktura er spesifisert 

knyttet til utført arbeid og slik det fremstår for revisjonen målt etter mengde og 

enhetspris. Det fremgår ikke spesifiserte timer knyttet til gravearbeider slik 

rammeavtale forutsetter. Kontraktens totalsum oppgis i forelagte faktura til å være kr 

4 533 670. Det fremgår ikke spesifiserte timer slik rammeavtalen forutsetter 

 

2. Forelagt faktura (faktura nr 2981) viser at arbeidet knytter seg til trafikkarealet på 

Myrane i desember 2017. Det er fakturert kr 619 800,- inklusive mva. Faktura er 

spesifisert knyttet til utført arbeid og slik det fremstår for revisjonen målt etter mengde 

og enhetspris. Det fremgår ikke spesifiserte timer knyttet til gravearbeider slik 

rammeavtale forutsetter 

 

Rammeavtale med Odd Håkedal as 

Av forelagt dokumentasjon fremgår det at rammeavtalen med Odd Håkedal as gjelder for 

rørleggertjenester. Avtalen ble inngått og gjort gjeldende fra 1. mai 2013 med utløp1. mai 

2015. Det er etablert opsjon på forlengelse på 1+1 år. Revisjonen er også forelagt ny 

rammeavtale mellom Birkenes kommune og Odd Håkedal gjeldende fra september 2017. Det 

er også oversendt konkurransegrunnlag for inngåelse av siste rammeavtale samt 

evalueringsskjema som begrunner valg av leverandør basert på tilbud fra tre leverandører. 

Revisjonen har i forbindelse med sitt utplukk forholdt seg til gammel rammeavtale og denne 

sier i liten grad noe om hvilke priser som legges til grunn for tjenestene. Revisjonen 

etterspurte vedleggene i ny korrespondanse med den hensikt å bringe på det rene hvilke priser 

som lå til grunn for avtaleinngåelsen fakturering. Revisjonen mottok prisgrunnlag for tjenester 

levert av Odd Håkedal. Det legges til grunn en timepris på kr 520,- for mester/formann og 

svenn fagarbeider. Hjelpearbeider/ufaglært faktureres for kr 450,- pr time. Pris per time for 

lærling er ikke anført i forelagt dokumentasjon. 

Odd Håkedal leverte i 2016 varer og tjenester for kr. 516 116, mens det i 2017 ble levert varer 

og tjenester for kr. 950 069. Revisjonen har gjort et utplukk av to tilfeldige fakturaer fra 2017 

som er fakturert mot gammel rammeavtale. 



  40 

 

 

1. Forelagt faktura (faktura nr 19023) viser at arbeidet knytter seg til arbeid med en 

varmeveksler på kommunehuset. Dette er en spesifisert faktura som viser kostnader 

knyttet til materiell og arbeid. Arbeid per time er fakturert med kr 520. Totalsum er kr 

17 398,75 

 

2. Forelagt faktura (faktura nr 19043) viser at arbeidet knytter seg til arbeid med 

tilkobling av vask i jordkjeller. Det er spesifisert faktura som viser kostnader knyttet 

til materiell og arbeid. Arbeid per time er fakturert med kr. 520 og kr. 190 per time for 

lærling 

 

Rammeavtale med Nye Fargehuset as 

Av forelagt dokumentasjon fremgår det at rammeavtalen med Nye Fargehuset as gjelder for 

maler- og beleggarbeid. Avtalen ble inngått og gjort gjeldende fra 15. januar 2016 med utløp 

15. januar 2018. Det er etablert opsjon på forlengelse på 1+1 år, hvor det er presisert at 

utløsning av opsjon kun gjelder 1 år av gangen. 

I forelagt dokumentasjon fremkommer det at Birkenes kommune på et tidspunkt lyste ut et 

omfangsrikt sett av rammeavtaler. Knyttet til avtalen med Nye Fargehuset as er revisjonen 

forelagt avtale mellom Birkenes kommune og leverandør, samt evaluering av tilbud og 

tilbudsprotokoll. Videre er revisjonen forelagt konkurransegrunnlag som for revisjonen 

oppleves som utfyllende. Revisjonen er forelagt prisgrunnlag for Nye Fargehuset as. Det 

fremgår av rammeavtalens punkt 1.4 bestillingsrutiner «ved forespørsel om oppdrag må 

leverandøren påregne og befare og gi skriftlig kostnadsestimat på aktuelle oppdrag» 

Nye Fargehuset leverte i 2016 varer og tjenester for kr. 73 482, mens det i 2017 ble levert for 

kr. 696 750. 

Revisjonen har i sitt utplukk konsentrert seg om å se nærmere på tre tilfeldige fakturaer 

mellom Nye Fargehuset as og Birkenes kommune i 2017. 

 

1. Forelagte faktura (faktura nr 00222000639) viser at arbeidet knytter seg til Birkeland 

sykehjem. Det er for arbeidet fakturert kr 130 350 hvor det fremgår i faktura at det var 

avtalt en pris på kr 130 000,- for legging av belegg og maling 

 

2. Forelagte faktura (faktura nr 00222000815) viser at arbeid knytter seg til Nordåsen 

terrasse 89. Det er for arbeidet fakturert kr 58 000,- inkl mva hvor det fremgår i 

faktura at det var avtalt en pris på kr 58 000,- inkl mva for vask og 2 x maling 

utvendig 

 

3. Forelagte faktura (faktura nr 00222000848) viser at arbeidet knytter seg til 

Kommunehuset. Det er for arbeidet fakturert kr 218 725 inkludert mva. Av faktura 
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fremgår det at arbeidet er utført på bakgrunn av avtalt pris og gjelder vask og maling 

utvendig 

 

Rammeavtale med Kruse Smith Entreprenør as 

Av forelagt dokumentasjon fremgår det at rammeavtalen med Kruse Smith as gjelder for 

snekkerarbeid. Avtalen ble inngått og gjort gjeldende fra 1. juli 2013 med utløp 30. juni. 

2015. Det er etablert opsjon på forlengelse på 1+1 år. 

Revisjonen har gjort en overordnet gjennomgang av rammeavtalen og registrerer at det i dette 

tilfellet er innarbeidet priser i selve kontrakten og at arbeidet skal utføres etter regning basert 

på timepriser. Videre er det lagt til grunn en enighet om responstid på 1 time både i og utenfor 

arbeidstid. Det fremgår av avtalen at påslag gjøres gjeldende ved tiltransport (14%) og 

byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll (14%). På bakgrunn av de forelagte 

dokumenter kan ikke revisjonen se at det knytter seg kjøpsplikt til rammeavtalen. 

Revisjonen gjorde ikke noe spesifikt utplukk utover at vi ba Struktur1, basert på lav – høy 

sum, oversende en faktura fra 2016 og en faktura for 2017. 

 

1. Oversendt faktura for 2016 (faktura nr 21161196) viser at det er fakturert kommunen 

for arbeid knyttet til Engesland Vannverk (pumpehus) på kr 10 112,-. I faktura oppgis 

det en fastpris, men revisjonen er også forelagt tre vedlegg som viser at det er 

spesifisert timearbeid knyttet til utført arbeid. Leverandør har vært svært nøyaktig i sin 

dokumentasjon knyttet til arbeidet hvor det fremgår navn på de som har utført arbeidet 

og timepris basert på kvalifikasjoner i tråd med rammeavtalen. 

 

2. Oversendt faktura for 2017 (faktura nr 21171155) krever noe mer omtale enn hva 

revisjonen i utgangspunktet la til grunn. Oversendt dokumentasjon viser at Kruse 

Smith i slutten av september 2017 fakturerte Birkenes kommune for kr 625 000,- 

inklusive mva for arbeid knyttet til kirkekontoret på Birkeland. Revisjonen er i likhet 

med faktura for 2016 oversendt et vedlegg som skal spesifisere utført arbeid, men 

denne viser kun et fastbeløp på kr 500 000,- uten mva. 

Utplukket reiser en del spørsmål sett fra revisjonens ståsted. Slik rammeavtalen oppleves så 

danner den grunnlag for arbeid som er timebasert. På den andre siden så er vi kjent med at 

større jobber har en tendens til å bli billigere basert på fastpris fremfor timearbeid. Spørsmålet 

vil i denne forbindelse være om arbeidet burde vært gjenstand for egen konkurranse. Det 

fremgår i korrespondanse med kontaktperson i kommunen at oppdraget ble gitt før 

rammeavtalens utløp, noe som også fremgår av de e-poster revisjonen er forelagt. 

 

Enhetslederes erfaringer med rammeavtaler 

Revisjonen stilte i intervjuer med enhetsledere spørsmål om hvilken grad de er kjent med 

inngått rammeavtaler for Birkenes kommune. Alle enhetsledere er godt kjent med de 

rammeavtaler som er relevante for dem og gir uttrykk for at det eksisterer gode rutiner i 



  42 

 

kommunen knyttet til hvordan man får tilgang til disse, samt tilstrekkelig informasjon 

omkring endringer, utløp og nye rammeavtaler som er inngått. For de enheter som har 

merkantilt ansatte er det slik revisjonen forstår det etablert rutiner for disse skal følge opp i 

forhold til rammeavtaler. 

Revisjonen stilte også spørsmål til enhetsledere om hvordan innkjøp knyttet til rammeavtaler 

gjennomføres. Det er forskjellig behov og praksis ved enhetene knyttet til innkjøpsrutiner i 

forbindelse med rammeavtaler. For enkelte enheter er det faste rutiner knyttet til 

rammeavtaler ved at det er enkeltpersoner som er gitt et delegert ansvar for kjøp av 

eksempelvis forbruksmateriell ukentlig. Det er ifølge enhetsledere for gjeldende enheter en 

god dialog mellom bestiller og anviser om hvilke varer som skal bestilles og hvilke 

vurderinger som skal legges til grunn slik at man unngår opphopning av forbruksmateriell 

som det ikke brukes så mye av osv. Andre enhetsledere peker på at det kreves en del arbeid 

selv om man skal bruke rammeavtaler fordi det på enkelte rammeavtaler genereres store 

mengder fakturaer som følge av sykliske kjøp. Det blir pekt på at det i denne sammenheng bør 

vurderes delegering av fullmakt for anvisning av fakturaer under en viss grenseverdi. 

Videre stilte revisjonen spørsmål om enhetsledere opplever at det er inngått tilstrekkelige 

rammeavtaler som dekker de behov enhetene har i den daglige driften. Enkelte enhetsledere 

peker på at de i liten grad er avhengige av rammeavtaler og at de ikke umiddelbart ser noen 

behov for nye rammeavtaler for egen drift. Innen helse og omsorg er det slik revisjonen 

opplever umiddelbare behov for rammeavtaler knyttet til innleie av vikarer for både 

sommerperioden, men også ved akutte behov knyttet til langtidssykemeldinger og lignende. 

Det ble i denne sammenheng pekt på at det har vært en del negative erfaringer med tidligere 

rammeavtale på dette området hvor erfaringen var at det var vanskelig å få kvalifiserte vikarer 

og at kommunen ofte selv måtte gjøre jobben med å skaffe vikarer på tross av at det eksisterte 

rammeavtale for dette. Konkret er det fra en av enhetslederne fremmet behov for rammeavtale 

for vikarer innen helse og omsorg til innkjøpssamarbeidet, men arbeidet med en slik 

rammeavtale er utsatt til 2019. 

Flere enhetsledere peker på at de har vært involvert i både evaluering og etablering av 

rammeavtaler og opplever at involvering stort sett er god knyttet til forarbeid med 

rammeavtaler. Det er også enkelte av enhetslederne som peker på at etablering av et 

tilstrekkelig sett av rammeavtaler i høy grad avlaster enhetsledere sett opp mot den 

administrasjon som må legges til grunn ved manglende rammeavtaler.  

4.2.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

I gjennomgangen av fakturaer knyttet til rammeavtaler er det lagt til grunn en variasjon for 

utplukk og hvilke forhold som er lagt til grunn for gjennomgangen. Når det gjelder 

rammeavtalen med Lillesand elektro ønsket revisjonen å kontrollere fakturaer knyttet til 

elektrotjenester utført av andre leverandører enn foretrukket leverandør gjennom 
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rammeavtale. Revisjonen har i denne forbindelse ikke funnet grunnlag for å konkludere med 

at rammeavtale ikke er overholdt. 

Når det gjelder arbeid utført av Holbæk anlegg as knytter dette seg til gravearbeider i 

forbindelse med Myrane trafikkareal. Revisjonen registrerer at arbeidet er utført på grunnlag 

av fastpris. I korrespondanse med kontaktperson i Birkenes kommune fremgår det at 

gravearbeider er anskaffet gjennom avrop på rammeavtale. Revisjonen stiller spørsmål ved 

om et slikt omfattende oppdrag estimert til kr 4 500 000 lå til grunn ved inngåelse av 

rammeavtale som ble estimert til mellom kr 500 000 og kr 1 300 000,-. Revisjonen erkjenner 

samtidig at intensjonen som ligger til grunn for rammeavtale er at Holbæk skal utføre 

gravearbeider og det er slik revisjonen forstår naturlig med fastpriser for større arbeider, 

fremfor timepriser som antas å måtte bli dyrere for kommunen. Det er på tross av dette 

naturlig å stille spørsmål om kommunen hadde vært tjent med å gjennomføre konkurranse på 

oppdraget knyttet til Myrane trafikkareal.  

Odd Håkedal utfører rørleggertjenester for Birkenes kommune basert på inngått rammeavtale. 

Forelagt dokumentasjon viser at Birkenes kommune er fakturert for rørleggertjenester i tråd 

med inngåtte rammeavtale. Revisjonens vurdering er at fakturering er i tråd med gammel 

rammeavtale i de undersøkte tilfellene. Det anmerkes at det er nyttet lærling og fakturert en 

sats som ikke fremgår av inngåtte avtale. 

Revisjonen har i sin gjennomgang av fakturaer fra Nye Fargehuset vurdert tre ulike fakturaer 

som omhandler arbeid utført basert på avtalt fastpris. Revisjonen har ingen forutsetninger for 

vurdere om fakturering er i samsvar med avtalt pris med de respektive kontaktpersonene, men 

kan konkludere med at arbeid og fakturering er i tråd med det handlingsrommet som er 

etablert i rammeavtale med Birkenes kommune. 

Ved gjennomgang av fakturaer fra Kruse Smith er revisjonens vurdering at den første 

undersøkte fakturaen er i tråd med forelagte rammeavtale. Når det kommer til den andre 

fakturaen revisjonen er forelagt er det forhold ved denne som danner grunnlag for å stille 

spørsmål om det ligger til grunn en intensjon for rammeavtalen at leverandør skal utføre 

større prosjekter basert på fastpris. Revisjonens vurdering er at det på grunnlag av forelagt 

dokumentasjon er gjort et avrop på rammeavtalen innenfor rammeavtalens gyldighet, men det 

er for revisjonen naturlig å stille spørsmål med hvorfor ikke arbeidet knyttet til kirkekontoret 

ikke ble gjort til gjenstand for konkurranse. Dette begrunnes med rammeavtalens utforming 

og arbeidets omfang og volum. Revisjonen har ikke grunnlag for å ta stilling til om fakturerte 

beløp er akseptabelt sett opp mot utført arbeid. 

Revisjonen har gjennom intervjuer med enhetsledere fått ulike tilbakemeldinger knyttet til 

rammeavtaler. Ser man rammeavtaler i et helhetlig perspektiv er det klart at ikke alle avtaler 

kan forutse ethvert behov, men av den grunn er det desto viktigere med involvering og 

evaluering knyttet til fornyelser av rammeavtaler. Slik revisjonen oppfatter det foreligger det 

indikasjoner på at enhetsledere til en viss grad involveres i dette arbeidet, men revisjonens 
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vurdering er at det er rom for en mer enhetlig tilnærming på dette området, eksempelvis 

gjennom innkjøpskoordinator.  

Sett i lys av problemstilling to kombinert med de uttalelser revisjonen har fått fra enhetsledere 

er det forhold omkring kjøp av tjenester innen helse og omsorg som danner grunnlag for å 

sette inn tiltak som sikrer at regelverket i større grad overholdes. Revisjonen har forståelse for 

at kompetansekravet til vikarer er ufravikelig, men dette er desto større grunn til etablere 

kriterier som i stor grad involverer kvalitetskrav til leverandører. Sett opp mot gjeldende 

grenseverdier innen kjøp av helsetjenester står Birkenes kommune, basert på de tall revisjonen 

er forelagt, relativt fritt for å anskaffe slike tjenester gjennom innhenting av tilbud fra tre ulike 

tilbydere eller flere.   
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5.     REVISJONENS AVSLUTTENDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

I gjennomgangen av kommunens rutiner og systemer knyttet til innkjøps- og 

internkontrollområdet fremstår dette tilfredsstillende på innkjøpsområdet, men mangelfullt på 

internkontrollområdet. Revisjonen har sett på innholdet i rutiner for senere å sette dette i 

sammenheng med praksis, gjennom intervjuer med utvalgte enhetsledere som har en 

anvisermyndighet. Når det gjelder internkontrollrutiner er det uttalt fra kommunen at de er i 

en fase hvor utarbeidelse og revidering av internkontroll pågår satt i sammenheng med 

etablering og implementering av nytt kvalitetssystem.  

I et internkontrollperspektiv er kompetanse av vesentlig betydning for at handlinger knyttet til 

innkjøpsområdet, og internkontrollen i seg selv, utføres på en tilfredsstillende måte. 

Kompetanse er generelt lite omtalt i den dokumentasjon revisjonen er forelagt fra kommunen. 

Flere enhetsledere som er intervjuet peker nettopp på kompetanse innen innkjøpsområdet som 

en svakhet. Revisjonen kan ikke se at kommunen aktivt legger opp til at nødvendig 

kompetanse til innkjøpsområdet og internkontroll i tilstrekkelig grad sikres. Dette synliggjøres 

av både det faktagrunnlag som følger av problemstilling en så vel som problemstilling to. Av 

de lovbrudd som er avdekket i rapportens problemstilling to, spesielt knyttet til 

dokumentasjonskrav så vel som manglende konkurranse, ville større grad av forståelse for 

lovens krav kunne redusere risikoen for at slike lovbrudd kan oppstå. 

Internkontrolldokumentasjonen sett under ett tilfredsstiller i liten grad de anbefalinger som 

følger av revisjonens kriterier. Det er imidlertid flere etablerte praksiser på ulike områder som 

danner grunnlag for å si at det eksisterer en bevissthet omkring flere forhold ved 

internkontrollen, men at disse i større grad må settes i sammenheng med et helhetlig system 

for internkontroll. Kommunens driftsoppfølgingsmøter med enhetsledere er et godt eksempel 

på en arena som i høy grad ivaretar flere sider ved internkontrollen, men som i større grad kan 

konkretisere og settes fokus på internkontrollen som et system for håndtering av risiko. 

Revisjonen har i sin gjennomgang av et utvalg rammeavtaler sett nærmere på i hvilken grad 

Birkenes kommune overholder disse. Rammeavtaler ble også tatt opp som tema i de intervjuer 

som ble gjennomført med utvalgte enhetsledere. På generelt grunnlag er det etter revisjonens 

oppfatning tilfredsstillende overholdelse av rammeavtaler basert på de utplukk revisjonen har 

gjort, men det anmerkes at det er prinsipielle forhold omkring bruken av rammeavtaler som 

bør gjøres til gjenstand for diskusjon i kommunen. Revisjonen registrerer at enkelte 

rammeavtaler er etablert på grunnlag av timepriser, men revisjonen opplever at det gjennom 

forelagt dokumentasjon er etablert en praksis for at disse også nyttes til større oppdrag som 

ikke kan sies å være i tråd med anslåtte verdier for rammeavtalen. Intensjonen for 

rammeavtaler er å sikre mer fleksibilitet og effektivitet for kommune og revisjonens vurdering 

er at dette må legges til grunn, men stiller samtidig spørsmål om kostnader kan senkes ved 

større grad av konkurranse på slike jobber så fremt det ikke foreligger kjøpsplikt i kontrakten.  
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Rammeavtaler inngås for å effektivisere og forenkle innkjøpsprosesser knyttet til relativt 

sykliske kjøp til den daglige driften. Flere av de intervjuede enhetslederne har gode erfaringer 

med inngåtte rammeavtaler, evalueringer og fornyelse av disse. Det er imidlertid forhold 

omkring kjøp av tjenester knyttet til helse og omsorg som i større grad bør adresseres da det er 

konkrete forhold i rapportens problemstilling to som viser manglende overholdelse av krav til 

konkurranse knyttet til denne typen kjøp av tjenester. Det er fra revisjonens side forståelse for 

at dette er tjenester som er preget av ad-hoc behov uten at det skal kunne unnskylde 

kommunen i de forhold som er påvist. Det er påvist en betydelig risiko som kommunen bør 

adressere for å unngå dette i fremtiden, samt gi de gjeldende enhetsledere en forutsigbarhet 

som over tid vil være administrativt avlastende. 

Revisjonen har følgende anbefalinger: 

- Revisjonen anbefaler at rådmannen på bakgrunn av revisjonens vurderinger sikrer 

tilstrekkelig kompetanse for relevant personell innen innkjøpsområdet. Da med 

spesielt fokus på dokumentering av innkjøpsprosesser og etablering av rammeavtaler 

som på utpekte områder kan være risikodempende 

 

- Revisjonen anbefaler at Birkenes kommune i det videre arbeidet med utarbeidelse av 

et helhetlig internkontrollsystem etablerer rutiner og prosedyrer som med rimelig 

sikkerhet sikrer at den øverste administrative ledelse gjennom rapportering fra 

enhetene kan føre betryggende kontroll med kommunens forvaltning  

 

 

5.1  RÅDMANNENS KOMMENTAR 

 
Aust Agder Revisjon IKS har på oppdrag av kontrollutvalget i Birkenes kommune gjennomført 
forvaltningsrevisjon på internkontroll og innkjøp i kommunen. Rådmannen konstaterer at revisjonen i 
sin konklusjon indikerer behov for videre oppfølging. Kommunen er kjent med sitt ansvar i forhold til 
å ha rutiner og systemer som sikrer at kommunen etterlever aktuelle lover, forskrifter og 
reglementer, og at dermed også betryggende kontroll, jrf. koml § 23 nr 2, er tilfredsstillende 
ivaretatt. 
 
Rådmannen takker for rapporten som foreligger, og ser på denne som nyttig i det videre arbeidet 
med systematisering, kompetanseheving, utvikling og forbedring. 
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7.  VEDLEGG 

VEDLEGG 1  INTERVJUGUIDE ENHETSLEDERE 

Intervjuguide enhetsledere Birkenes kommune 

Til stede:  

Intervjuform:   Dato:   kl:  

Spørsmål  Svar 

1. Kan du innledningsvis 

fortelle litt om det 

ansvaret og den 

myndigheten du har 

knyttet til innkjøp ved 

enheten? 

 
  

2. Foreligger det gode 

skriftlige beskrivelser 

av ansvar og 

myndighet? 

 
 

 

3. Hvordan gjennomføres 

innkjøp i enheten? 
Kjeden av handlinger i 

enheten som fører frem til en 

regnskapsmessig belastning. 

 

4. Kan du gjøre rede for 

hvilke rutiner og 

systemer dere 

har/følger i arbeidet 

med innkjøp? 

 

 

  

5. Opplever du å ha 

tilstrekkelig 

kompetanse knyttet til 

det ansvaret du har? 

  

6. I hvilken grad opplever 

du å få faglig 
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støtte/rådgivning innen 

fagfeltet innkjøp? 

7. Er du kjent med 

endringer av 

lov/forskrift om 

offentlige anskaffelser 

fra 1. januar 2017? 

  

 

8. I hvilken grad er du 

kjent med de 

rammeavtaler som 

foreligger? 

  

9. Hvordan gjennomføres 

innkjøp knyttet til 

rammeavtaler? 

Kjeden av handlinger i 

enheten som fører frem til en 

regnskapsmessig belastning. 

 

 

10. Opplever du at 

eksisterende 

rammeavtaler i 

tilstrekkelig grad 

ivaretar enhetens 

behov? 

  

11. Opplever du at det 

gjennomføres noen 

form for kontroll eller 

oppfølging av de 

innkjøp som gjøres i 

enheten? 

Forebyggende / Avdekkende  

12. Hvordan sikres 

tilstrekkelig 

kompetanse knyttet til 

innkjøp i din enhet? 

Forutsetter at det er andre enn 

enhetsleder som kan utføre 

bestillinger. 

 

13. Gjennomføres det 

risikovurderinger 

knyttet til 

innkjøpsområdet? 

En risiko i denne 

sammenheng kan være 

manglende kompetanse, 

manglende overholdelse av 

lover og regler mm. 

 

  

14. Er du kjent med 

kommunens rutiner og 
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retningslinjer for 

internkontroll? 

15. Opplever du at det gis 

informasjon fra 

administrasjonen 

knyttet til 

forventninger omkring 

internkontroll på 

innkjøpsområdet? 

  

16. I hvilken grad 

rapporteres det på 

internkontroll til 

administrasjonen? 

Nærliggende i denne 

sammenheng er at det 

foreligger eller eksisterer en 

kjent risiko eksempelvis 

forhold som kan medføre 

merforbruk, kompetansegap, 

manglende rutiner og 

forståelse for 

anvisningsmyndighet mm. 

 

17. Blir gjeldende rutiner 

og praksis evaluert 

og/eller korrigert? 

  

18. Er det noe du savner 

når det kommer til 

forhold som berører 

innkjøpsområdet? 

  

19. Eventuelt 
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VEDLEGG 2  INTERVJGUIDE KVALITETSLEDER  

Intervjuguide HMS- og kvalitetsrådgiver Birkenes kommune 

Til stede:  

Intervjuform:   Dato:   kl:  

Spørsmål Momenter som skal berøres Svar 

20. Kan du innledningsvis 

fortelle litt om 

hvordan arbeidet med 

internkontroll er 

organisert i Birkenes 

kommune? 

 

- Hvordan ansvar og 

myndighet er 

beskrevet.  

- Hvem er ansvarlig 

for 

internkontrollrutiner 

- Betryggende kontroll 

- delegering 

  

21. Revisjonen er kjent 

med at det 

gjennomføres en del 

revidering av både 

økonomireglement og 

annen relevant 

dokumentasjon. Hva 

ligger til grunn for 

dette? 

 
 

22. Kvalitetsbegrepet 

settes ofte i 

sammenheng med 

HMS. Hvordan skilles 

økonomisk 

internkontroll og 

HMS fra hverandre 

når det kommer til 

innholdet i 

kvalitetshåndboken? 

-  
 

23. Forhold omkring 

innkjøp oppleves som 

svært utfyllende i 

økonomireglementet. 

Er det forhold 

I hvilken grad påvirkes 

kommunen av at 

«innkjøpsleder» sitter i 

Struktur1? 
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omkring organisering 

og praksis knyttet til 

fagområdet som er 

under revidering? 

24. Foreligger det gode 

beskrivelser i 

Birkenes kommune av 

ansvar og myndighet? 

- Tydelige 

beskrivelser av hvem 

som har hvilke 

fullmakter. 

Økonomi, HR, 

innkjøp, 

beløpsgrenser mm. 

 

25. Gjennomføres det 

kompetansehevende 

tiltak for å sikre 

tilstrekkelig 

kompetanse blant de 

som gjennomfører 

innkjøp i tjenestene 

og virksomhetene?  

  

26. Opplever du at de som 

har et ansvar for 

gjennomføring av 

innkjøp har 

tilstrekkelig 

kjennskap og 

kompetanse omkring 

bestemmelser for 

offentlige innkjøp? 

  

 

27. Gjennomføres det 

kontroller i underlagte 

enheter? 

Forebyggende / 

Avdekkende 

  

28. Gjennomføres det 

risikovurderinger 

knyttet til 

innkjøpsområdet? 

  

29. Er risikovurderinger 

et innarbeidet begrep 

knyttet til 

internkontrollarbeidet 

i Birkenes kommune? 
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30. Er 

tilbakerapporterting 

fra virksomhetene på 

innkjøpsområdet 

organisert på en slik 

måte at øverste 

administrative ledelse 

er kjent med 

eventuelle 

utfordringer? 

  

31. Hvordan formidles 

viktig informasjon om 

innkjøp/internkontroll 

til enhetene? 

 
 

32. Ansattportal er en 

vesentlig plattform for 

informasjon. Hvem er 

ansvarlig for 

oppdatere denne med 

tidsriktig informasjon 

innen 

innkjøpsområdet? 

- Innkjøpsrutiner. 

- Internkontroll  

- Er det i det 

vesentligste 

ekstranett som 

ivaretar dette? 

 

33. Evaluering og 

ledermessig 

overvåking av 

internkontrollen er 

vesentlig, hvordan 

gjøres dette i praksis? 

- Korrigere rutiner 

som ikke fungerer? 

 

 

34. Er det noe du vil 

tillføye? 
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VEDLEGG 3  KONTROLLSKJEMA 2016 
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VEDLEGG 4  KONTROLLSKJEMA 2017  

 


